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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituția Republicii Socialiste România, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a cincea sesiune a celei 

de a !X-a legislaturi in ziua de 28 aprilie 1987, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

a continuat analiza privind perfecționarea NICOLAE CEAUȘESCU
activității

5
din domeniul prefabricatelor Delegația țărilor africane din „prima linie'*

pentru construcții
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat, joi, analiza efec
tuată, la începutul acestei luni, 
la întreprinderea de prefabri
cate din beton Militari-Bucu- 
rești, privind perfecționarea 
activității din domeniul mate
rialelor de construcții necesare 
realizării in cele mai bune 
condiții a programelor de dez
voltare edilitară și urbanistică 
a localităților patriei.

Secretarul general al partidului 
a fost întîmpinat, și de această 
dată, cu cele mai calde sentimen
te de dragoste și prețuire de co
lectivul de. oameni ai muncii de la 
întreprinderea vizitată, care, ase
menea întregului popor, se află 
angajat cu întreaga energie și for
ță creatoare în îndeplinirea inte
grală a sarcinilor ce îi revin din 
planul pe 1987 și pe întregul 
cincinal.

O formație alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai de
tașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul. Tineri și tinere 
au oferit buchete de flori.

Pornindu-se de la concluziile 
precedentei analize, au fost înfă
țișate măsurile tehnico-organizato- 
rice întreprinse pentru înfăptuirea 
orientărilor date de secretarul ge
neral al partidului în scopul ridi
cării activității din sectorul pro
ducției de prefabricate din beton 
la nivelul cerințelor și exigențelor 
impuse de planurile de dezvoltare 
economico-socială a patriei, de 
sporire a gradului de civilizație și 
bunăstare al întregii națiuni.

La acest dialog de lucru au luat 
parte tovarășii Ludovic Fazekas, 
Constantin Olteanu, Gheorghe 
Pană, Silviu Curticeanu, loan Pe
tre, viceprim-ministru al guvernu
lui, cadre de conducere din unități 
de producție și de cercetare de 
profil.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate noile tipuri de 
panouri de prefabricate ce vor fi 
utilizate la construcția viitoarelor 
ansambluri de locuințe din Capi
tală. S-a subliniat că la proiecta
rea și execuția acestora s-a pornit 
de la indicațiile secretarului gene
ral al partidului privind creșterea 
calității, a rezistenței, îmbunătăți
rea finisajului și a aspectului es
tetic al prefabricatelor folosite în

construcția de locuințe. In acest 
sens, au fost evidențiate caracte
risticile superioare, ale modelelor 
expuse, care pun mai bine în va
loare elementele arhitecturii noas
tre moderne, bogata experiență 
acumulată în anii construcției so
cialiste, îndeosebi în ultimele două 
decenii, ce au marcat o puternică 
înflorire a tuturor așezărilor pa
triei.

Au fost examinate panourile 
realizate de întreprinderea de 
prefabricate din beton Militari, de 
întreprinderile „Granitul" și „Pro
gresul" — ce asigură întregul ne
cesar de prefabricate pentru con
struirea în anul 1987 a 35 000 de 
apartamente — panouri care se re
marcă printr-o diversitate mai 
mare, un finisaj deosebit, decora- 
țiuni exterioare mai frumoase, cu 
motive tradiționale românești, un 
colorit plăcut, luminos, obținut 
prin folosirea unor materiale adec
vate : terasit, praf de piatră, pla
caje ceramice etc.

S-a arătat că pentru producerea 

acestora au fost aplicate soluții și 
tehnologii perfecționate, care 
asigură sporirea calității și a du
rabilității prefabricatelor din 
beton, realizarea acestora, încă din 
întreprindere, în formă finită și pe 
scară industrială, ceea ce determi
nă creșterea productivității, redu
cerea substanțială a volumului de 
muncă pe șantiere, scurtarea ter
menelor de construcție și dare în 
folosință a locuințelor.

Specialiștii au precizat că, așa 
cum a cerut secretarul general al 
partidului, întreaga activitate din 
acest domeniu se desfășoară pe 
baza unei concepții unitare privind 
procesul de producție a prefabri
catelor, operațiile de transport și 
depozitare, precum și lucrările de 
montaj și construcție a locuințe
lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
examinînd panourile expuse, a 
apreciat rezultatele obținute in 
ridicarea calității prefabricatelor 
din beton, in perfecționarea între
gii activități de proiectare și 

construcție a ansamblurilor de lo
cuințe. Totodată, secretarul gene
ral al partidului a cerut să se 
acorde, în continuare, o atenție 
sporită diversificării și asigurării 
unui finisaj superior prefabricate
lor din beton destinate construc
ției de locuințe, în special 
îmbunătățirii aspectului exterior 
al balcoanelor, prin aplicarea unor 
soluții moderne, valorificarea efi
cientă a noi materiale, a unor 
elemente arhitecturale și ornamen
tale mai frumoase.

Cadrele de conducere și specia
liștii care au luat parte la această 
analiză, in numele colectivelor 
de oameni ai muncii pe care ii 
reprezintă, s-au angajat să acțio
neze cu întreaga lor capacitate 
creatoare pentru a îndeplini im
portantele sarcini ce le revin din 
documentele Congresului al XIII- 
lea al partidului privind dezvol
tarea localităților patriei, pe plan 
edilitar și urbanistic, înălțarea 
țării pe noi culmi de progres și 
civilizație socialistă și comunistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, -președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, 23 aprilie, o delegație la nivel 
ministerial a țărilor africane din 
„prima linie". Din delegație au fă
cut parte Luke Mwananshiku, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Zambia, Witness Mangwende, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Zimbabwe, Benjamin Mkapa, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Unite Tanzania, Fernando 
Jose de Franca Dias van Dunem, 
ministrul justiției al Republicii 
Populare Angola. Daniel Mbanze, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membru al Guvernului 
Republicii Populare Mozambic.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise, cu acest prilej, 
călduroase salutări din partea șefi
lor de stat și guvern ai țărilor afri
cane din „prima linie", împreună 
cu expresia dorinței acestora de a 
dezvolta relațiile de prietenie și

Clarence Brown, locțiitor al secretarului pentru comerț al S.U.A.
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi, 23 aprilie, pe Clarence 
Brown, locțiitor al secretarului pen
tru comerț al S.U.A., conducătorul 
delegației țării sale la sesiunea Co
misiei economice mixte româno-a- 
mericane. care iși desfășoară lucră
rile la București.

Oaspetele a mulțumit pentru între
vederea acordată și a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune salutări din partea pre
ședintelui S.U.A.. Ronald Reagan. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis președintelui 
S.U.A. salutul său. împreună cu cele 
mai bune urări.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate relațiile de colaborare din

cooperare eu România socialistă. 
Totodată, a fost subliniată apre
cierea deosebită de care se bucură 
politica externă a țării noastre, de
mersurile și inițiativele președinte
lui Nicolae Ceaușescu consacrate 
edificării unei lumi fără arme și 
războaie, a păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis șefilor de 
stat și guvern salutul său priete
nesc, iaț popoarelor respective urări 
de pace, progres și bunăstare din 
partea poporului român.

In timpul întrevederii, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Zam
bia. țară care deține președinția 
Grupului de state din ..prima linie", 
a informat despre evoluția situației 
din zonă, prezentind. in același timp, 
pozițiile țărilor lor în legătură cu 
aceasta. In acest cadru, au fost ex
primate cele mai vii mulțumiri pen
tru sprijinul constant acordat de 
România, de poporul român luptei 
popoarelor țărilor africane împotri

tre România și S.U.A., care se dez
voltă pe baza principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependentei și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc. A fost 
exprimată dorința de a se acționa. 
Si in viitor, pentru extinderea și di
versificarea cooperării în producție, 
tehnico-științifice și în alte domenii 
de activitate, prin promovarea unor 
forme moderne de conlucrare, pre
cum și a schimburilor comerciale. 
S-au relevat necesitatea înlăturării 
oricăror obstacole și bariere artifi
ciale din calea dezvoltării normale 
a relațiilor româno-americane. pre
cum și însemnătatea așezării acestor 
legături pe baze trainice, de lungă 
durată, care să confere perspectivă 

va colonialismului și neocolonialis- 
mului. pentru apărarea și consoli
darea independentei naționale, pen
tru progres economic și social.

In-acest context, a fost subliniat 
rolul deosebit de important al vizi
telor efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Afri
ca. vizite ce au constituit, de fieca
re dată, puternice manifestări ale 
solidarității și colaborării României 
cu aceste state șl au ridicat pe un 
plan superior relațiile politice și 
economice dintre tara noastră și ță
rile continentului african. S-a arătat 
că recentele vizite întreprinse in 
unele țări din Africa au marcat o 
nouă și importantă contribuție la 
întărirea prieteniei și colaborării cu 
statele africane.

Arătind că România urmărește <u 
interes situația din Africa australă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat solidaritatea poporului român

(Continuare in pag. a V-a)

și stabilitate conlucrării româno- 
americane. în folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii. înțelege
rii și colaborării internaționale.

în cadrul întrevederii au fost abor
date. de asemenea, unele probleme 
ale actualității politice internaționa
le. subliniindu-se însemnătatea in
staurării unui climat de pace și co
laborare internațională. în care fie
care popor să-și poată consacra efor
turile înfăptuirii propriilor progra
me de dezvoltare economico-socială.

La primire a luat parte Ilie Vă
duva. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

ON SNTOMIPIINAI^EA ZOLEO DE 11 MĂI
Județele Brăila și Ialomița au terminat semănatul 

porumbului de consum și altor culturi de primăvară
• Organizînd în mod temeinic activitatea din actuala campanie 

agricolă de primăvară, oamenii muncii din agricultura județului Brăila 
au reușit să termine semănatul porumbului in ogor propriu, al soiei, florii- 
soarelui. sfeclei de zahăr, cartofilor timpurii și de vară și al altor culturi, 
în prezent, forțele umane și mecanice sint concentrate la 'însămînțarea 
loturilor semincere, fasolei în ogor propriu, la semănatul și plantarea 
legumelor de cîmp, Ia pregătirea tuturor condițiilor necesare însămințării 
orezului în perioada optimă, la finalizarea grabnică a lucrărilor din viti
cultură și pomicultură.

• Folosind cu maximă eficiență utilajele și mașinile agricole, precum
și timpul bun de muncă, lucrătorii ogoarelor din județul Ialomița au 
terminat, pină acum, semănatul porumbului de consum pe întreaga su
prafață de 80 000 de hectare, sfeclei de zahăr, florii-soarelui, cartofilor de 
toamnă, al altor culturi. Imediat, forțele au fost dirijate Ia grăbirea însă- 
mînțării soiei. fasolei boabe in ogor propriu, Ia însămînțarea și plan
tarea legumelor de cîmp. la efectuarea tuturor lucrărilor agricole de se
zon. Totodată, sînt asigurate toate condițiile pentru declanșarea însămin
țării orezului. (Agerpres)

DEVA : Prin creșterea 
productivității muncii

In cursul zilei de ieri, de la în
treprinderile de materiale de con
strucții, de piese de schimb și re
parații, de utilaje miniere au fost 
livrate beneficiarilor noi loturi de 
materiale de construcții și piese 
de schimb. Este de subliniat că in 
acest an unitățile industriale din 
municipiul Deva și-au depășit pla
nul la producția-marfă industrială 
cu peste 70 milioane lei, in prin
cipal pe seama creșterii producti
vității muncii. Printre unitățile cu 
cele mai bune realizări se înscriu 
Termocentrala Mintia-Deva, în
treprinderile de materiale de con
strucții și de piese de schimb și 
reparații utilaj minier, exploatările 
miniere Deva și Vețel. (Sabin 
Cerbii).
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Pretutindeni, acțiuni hotărîte pentru 
ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
© La condiții asemănătoare, se așteaptă rezultate asemănătoare 

(Cum se lucrează în două județe vecine: Constanța și Tulcea)
® Inițiative, acțiuni, experiențe în județele Satu Mare, Vîlcea, 

Sălaj și Bacău
în pagina a lll-a
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Sondajul Scînteii 
in actualitatea 

economică

In spiritul sarcinilor subliniate Ia recenta Consfătuire de lucru de Ia 
C.C. al P.C.R. pe probleme economice, este necesar ca in fiecare între
prindere să se asigure o amplă și puternică mobilizare a tuturor forțe
lor. a tuturor' oamenilor muncii. în frunte cu comuniștii, astfel incit, 
printr-o organizare exemplară a producției și a muncii, printr-un spi
rit de înaltă dăruire, prin întărirea ordinii și disciplinei la toate locu
rile de muncă, planul să fie Îndeplinit ritmic, integral, la toate sorti-
------------------------------------ f

mentele, recuperindu-se neîntîrziat orice rămîneri in urmă acolo unde 
acestea există.

Sondajul „Scînteii" în actualitatea economică a urmărit în trei uni
tăți constructoare de mașini răspunsul la următoarele întrebări : Care este 
stadiul îndeplinirii planului și recuperării restanțelor la producția fizică ? 
Ce acțiuni se întreprind in această privință ? Ce probleme trebuie solu
ționate cu prioritate ?

Accent pe organizarea
La sfîrșitul primului trimestru al 

acestui an. întreprinderea de echipa
ment hidraulic Rimnicu Vilcea a in- 
registrat nerealizări la unele sorti
mente din producția fizică planifi
cată, care s-au reflectat intr-o rămî- 
nere în urmă la producția-marfă in 
valoare de 8 milioane lei. Ca urmare 
a măsurilor și acțiunilor întreprinse 
in perioada care a trecut din luna 
aprilie, colectivul întreprinderii a 
reușit să recupereze o parte din 
aceste restanțe.

— Un efect direct asupra redresă
rii activității noastre — precizează 
inginerul Octavian Fota, directorul 
întreprinderii — l-au avut mai ales 
lucrările de modernizare a fluxuri
lor tehnologice, unele dintre acestea 
fiind de altfel realizate în devans 
față de termenele programate, așa 
cum este cazul punerii în funcțiune 
a ultimelor patru mașini de prelu
crat găuri adinei la reperele pen
tru cilindrii hidraulici, precum 
și a unor mașini cu comandă 
numerică și multiax. O altă catego
rie de măsuri a vizat eliminarea 
locurilor înguste care perturbau des
fășurarea normală a producției, în
deosebi la fabricarea membranelor 
pentru acumulatorii de 50 litri și la 
rectificarea unor repere. Această di-

In loc de telexuri, să sosească 

motoarele electrice necesare!
Ore de muncă asiduă, de eforturi 

susținute, de răspundere permanentă 
pentru o cit mai temeinică organi
zare a activității. Iată imaginea care 
ne-a însoțit miercuri pe parcursul 
documentării Ia întreprinderea de 
mașini-unelte Marghita, județul Bi
hor.

In primul trimestru al anului, aici 
s-au realizat, peste prevederi, 13 
mașini-unelte pentru prelucrarea prin

Pe șantierul întreprinderii de construcții de nave și utilaj tehnologic din Tulcea

In „Scinteia" nr. 13 878, din 4 aprilie a.c., a fost publicat un articol 
ce invita - in spiritul sarcinii de a realiza o calitate nouă, superioară 
in toate domeniile de activitate — la o dezbatere concretă în legătură 
cu formarea unei noi mentalități, a unui mod nou de a gîndi și a acționa 
în domeniul comerțului. Era supus atenției rolul responsabilului de unitate 
in asigurarea servirii exemplare. Abordăm, sub același generic, un alt 
aspect în legătură cu buna servire ca element principal al noii calități 
în comerț. Să numim acest aspect, doar aparent inedit, „problema 
anonimatului".

Am pornit de la următorul caz 
destul de bizar : de mai multă 
vreme, cetățeni din zona învecinată 
cu patinoarul „23 August" iși ex
primau nemulțumirea în legătură 
cu servirea prestată la unitatea de 
legume și fructe nr. 225. Descinzind 
într-una din zile la fața locului, 
organele de miliție au surprins-o 
pe numita Grindă Eufrosina în- 
șelind la preț doi cumpărători. Atît 
s-a putut constata în condițiile, ine
rent fugitive, ale unei surprinderi 
în flagrant delict. Peste 12 zile — 
o nouă descindere. Cind s-a recal
culat prețul mărfurilor pretins de 
la trei cumpărători, s-a constatat 
că toți trei fuseseră înșelați. Așadar, 
cinci cazuri de incorectitudine din 
cinci verificate. Firește, infractoa
rea a fost arestată.

Un avertisment ignorat. 
S-ar fi zis că pățania ei a con
stituit un avertisment pentru restul 
personalului dacă în rindurile aces
tuia mai existau, cumva, elemente 
incorecte. Or. peste trei luni, alt 
personaj a fost surprins încâlcind 
regulile de comerț. A suferit și el 
rigorile legii. Măcar aoest al doilea 
fapt grav să fi produs o cotitură 
hotărită in favoarea ordinii și dis
ciplinei. Sondind părerea unor ce
tățeni din cartier despre servirea 
actuală, n-am obținut o confirmare 
in acest sens. Atunci am cerut 
părerea responsabilului de unitate 
asupra dăinuirii proastei serviri. 
Si...

...,Și am început cu cazul Grindă. 
Dar, surpriză : responsabilul, Șișu 
Petre, declară că... nu o cunoaște. 
Oricîtam înoercat să-i împrospătăm 
memoria, a continuat să susțină că 
nu a avut în unitate pe nimeni cu 
numele Grindă Eufrosina. După În
trebări insistente și incomode și-a 
amintit, în sfîrșit, de cineva cu nu
mele de... Magda. Da, el încadrase, 
„de probă", o fată, dar o știa de 
Magda. Magda și mai cum 7 Magda 
și atît.

Ciudățenia că într-o unitate co
mercială se încredințează bunuri și 
gestiuni, marfa, cintarul și... rela
țiile cu publicul unei necunoscute, 
care se recomandă prin pseudonim, 
își are tîlcul ei. Respectiv, numita 
avea cazier, mai fusese condam
nată și deci nu putea ocupa postul 
de vînzătoare. $i celălalt individ in
corect, prins ulterior, Iamandi Ma

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ - 

realizat ritmic, integral, la toate sortimentele!

mai bună a fabricației
ficultate a fost înlăturată prin do
tarea celor două linii tehnologice de 
profil cu unele. mașini-unelte pre
luate prin redistribuire de la alte 
fluxuri de fabricație și încărcarea lor 
la capacitate. Adăugind la toate a- 
cestea și faptul că am finalizat mă
sura privind transferarea producției 
de pe mașinile-unelte clasice pe ma
șinile automate de mare randament, 
putem spune acum că avem asigurat 
cadrul tehnic și organizatoric care 
să dea garanția recuperării integrale 
și neintîrziate a restantelor. Ceea ce 
n-am reușit totuși să rezolvăm este 
problema asigurării întregului nece
sar de materiale.

— Concret, la ce vă referiți 7
— Dacă întreprinderea de țevi Ro

man, ca să dau numai un exemplu, 
a dovedit receptivitate față de cere
rile noastre și ne-a dat garanții certe 
că va asigura în cel mai scurt timp 
cantitățile de țevi contractate, nu 
același lucru am obținut de la între
prinderile .,Tehnometal“ Timișoara 
și „Neferal“ București în ceea ce 
privește onorarea obligațiilor de 
livrare a țesăturii din bronz pentru 
producția de filtre și, respectiv, a 
materialelor neferoase, fără de care 
nu putem realiza producția desti
nată exportului.

așchiere a metalelor. Notabil este 
faptul că, încă de la jumătatea lunii 
în curs, întreaga producție planifi
cată pentru luna aprilie se află Ia 
montaj și se încadrează riguros in 
graficele de execuție. „Principalul 
nostru examen din această lună — 
afirmă inginerul Racz Anton, șeful 
biroului producție — l-a constituit 
reorganizarea regimului de lucru, 
atelierul de mecanică grea, linia de

rian, avea anteoedente penale. Nici 
el nu putea ocupa, legal, postul de 
vinzător. Incit anonimatul își avea 
tîlcul său...

Ecusoanele... facultative ? 
Pentru „scoaterea din anonimat" 
există o dispoziție clară, de mult 
stabilită : portul ecusonului. Semnul 
elementar al apartenenței la efec
tivele unei unități comerciale so

Contraste în civilizația comerțului
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Buna servire și opiniile cumpărătorilor
• Cînd responsabilul nu cunoaște nici numele celor... de care răspunde • Un sondaj sugestiv prin 
60 de unități comerciale de toate tipurile ® Magazine în care a cumpăra nu este numai un act 

comercial, ci și o plăcere

cialiste. Dar. inclusiv în zilele do
cumentării, întreprinsă recent, sem
nul lipsea de pe halatele tuturor 
membrilor colectivului, exceptînd. e 
drept, halatul șefului lor.

Desigur, nu lipsa ecusoanelor 
determină, în mod direct, incorecti
tudinea, dar ea este un paravan 
pentru elementele incorecte, intere
sate să nu fie ușor identificate de 
cetățeni, constituind un prim semn 
al încălcării ordinii și disciplinei. 
Merită stăruit asupra lui tocmai 
pentru că reprezintă un nivel mini
mal al exigenței. Un sondaj în 
unități de toate tipurile, din bd. 
Muncii, șos. Colentina. bulevardul 
Păcii și zona cuprinsă între străzile 
Valea Ialomiței și Valea Arge
șului. a arătat că. din 60 de unități, 
în 19 (deci aproape într-o treime !) 
unul sau mai mulțl vînzători, une
ori chiar responsabilul, nu aveau 
plăcuța reglementară pe piept. Cițiva 
nu aveau nici halatul obligatoriu 
(chestiune de Igienă, dar și de 
considerație față de clienți, față de 
propria muncă).

în mentalitatea actuală, lipsa ecu
sonului este privită ca o „deficientă 
scuzabilă", motivată de cele mai 
diverse pretexte — de la spălarea 
halatului la acoperirea neintențio

flanșe și cea de axe, precum și ate
lierul mecanicului-șef funcționînd 
acum în sistem „foc continuu".

Zăbovim la punctul final al mon
tajului, unde echipa lăcătușului Ște
fan Ardelean pregătea pentru expe
diție ultima mașină de frezat din- 
tr-un lot de 10 asemenea mașini 
destinate exportului in U.R.S.S. 
Demn de menționat este faptul că 
această comandă a fost devansată 
din trimestrul III. Și nu este un caz 
singular. Erau prezenți la fața locu
lui atît reprezentantul comisiei de 
export, cit și controlorul tehnic de 
calitate. „Deși nu am avut proble
me cu calitatea producției, am con
siderat necesar să întărim și mai 
mult răspunderea in această privin
ță ; în plus, comisia de recepție fi
nală urmărește ca produsul sau lo
tul de mașini-unelte expediat parte
nerului extern să fie in perfectă con
cordanță cu prevederile contractului, 
cu documentele de livrare întocmite" 
— ne-a precizat maistrul Gavril Tri- 
fan. secretarul comitetului de partid.

Stadiile in care se află la montaj 
mașinile prevăzute pentru această 
lună garantează realizarea planului. 
Din păcate, nu mai puțin de 41 ma-

Măsuri concrete pentru
La întreprinderea „Sinterom" din 

Cluj-Napoca, acțiunile întreprinse 
pentru folosirea mai bună a capaci
tăților de producție, a specialiștilor 
si muncitorilor din secții, coordonarea 
mai bună a activității pe schimburi 
au permis ca. încă de la începutul 
anului, la unele produse fizice, abso
lut necesare economiei, să se înregis
treze depășiri, iar la altele, la care in 
luna ianuarie au existat restanțe, ră- 
minerile în urmă să fie recuperate. 
Astfel, in această perioadă, față de 
două mașini-unelte de prelucrat me
tale prin așchiere și alte procedee de 
desprindere a metalului (mașini de 
debavurâre a pieselor prin vibrații), 
cîte au fost în plan, s-au realizat și 

nată cu altceva, pe deasupra. Or, 
deficiența nu e lipsită de semnifi
cație. Iată, bunăoară, un instanta
neu duminical in magazinul alimen
tar cu autoservire din blocul C 7 al 
zonei Valea Ialomiței — Valea Ar
geșului. Din întregul efectiv, numai 
două persoane nu poartă ecusonul 
la vedere : casiera Cîrlan Florina 
il ține sub o bundiță albă (și 
casiera magazinului de produse me- 
talochimice învecinat poartă bun
diță. dar cu ecusonul pe ea), iar 
vînzătoarea Purcărea Magdalena — 
sub un halat albastru, de prote
jare a halatului alb. Interesantă 
coincidență : exact cele două lucră
toare. și numai ele, provoacă în 
decurs de puține minute, nemulțu
miri cumpărătorilor. Vînzătoarea. 
prin tonul arțăgos cu care discuta 
cu lumea, iar casiera prin faptul că 
nu dădea restul corect. într-o altă 

unitate, bufetul expres aparținînd 
restaurantului „Lujerul", purta ecu
son canagiul Bințu Niculae. dar nu 
purta cel ce servea alături de el. 
„Un frate, care dă și el ajutor". Și 
Magda-Eufrosina Grindă dădea aju
tor, s-a văzut cum.

Lipsa ecusoanelor este mai frec
ventă în magazinele de produse 
alimentare — în 5 din 10 vizitate — 
de legume și fructe — în 3 din 9 — 
și restaurante — în 3 din 4 — adică 
acolo unde și numărul sesizărilor și 
statisticilor judiciare localizează 
abateri mai dese. Poate că acest 
paralelism spune ceva, faptele do
vedind că lipsa de conștiinciozitate 
profesională caută întotdeauna să 
se ascundă în umbra anonimatului.

Dar lucrurile nu trebuie reduse 
doar la portbl ecusoanelor — îndato
rire legală obișnuită în întreprin
deri și instituții. Există unități de 
interes public — cele medico-sani- 
tare spre exemplu — în care numele 
celor ce asigură serviciul este afișat 
la loc vizibil. Ce împiedică prelua
rea unei asemenea modalități și in 
comerț 7 Că nu este vorba de un 
accesoriu strict tehnic sau minor, ci 
de un important aspect ai problemei 
angajării lucrătorului comercial față 
de public, cu identitatea sa precis 

șini nu au încă montate motoarele 
electrice, determinind, la terminarea 
a două decade din aprilie, o restanță 
de 8 milioane lei față de planul pe
rioadei. Motoare care încă nici 
n-au sosit in întreprindere, pericli- 
tînd finalizarea la termen a produc
ției. în locul lor insă au sosit repe
tate telexuri prin care furnizorul, în
treprinderea de mașini electrice 
București, înștiințează beneficiarul, 
la mijlocul acestei luni, că produc
ția motoarelor ASFMU de 2,2 și 2,8 

, kV/1 500 rotații pe minut s-a trans
ferat la „Electromotor" — Timișoara. 
Solicitată de către întreprinderea de 
mașini-unelte Marghita, întreprinde
rea timișoreană a răspuns prompt 
că... nu poate asimila aceste tipuri 
de motoare în 1987. O dispută care 
trebuie să-și găsească neîntîrziat so
luția, avînd în vedere că întreaga 
producție a întreprinderii din Mar
ghita pentru anul în curs, dar nu 
numai a ei. înglobează tipurile de mo
toare menționate, rămase — cel puțin 
în momentul de față — fără furni
zor. O situație care impune necon
diționat intervenția fermă și opera
tivă a factorilor de resort din cen
trală și minister.

recuperarea restanțelor
livrat 7 bucăți. S-a depășit planul la 
bujii auto cu 10 000 bucăți, la piese 
sinterizate cu o tonă, precum și la 
accesorii auto și la alte sortimente. 
Restanțe se mai mențin doar la trei 
poziții de plan: produse pentru in
dustria electrotehnică, pompe de un
gere și la cooperări.

— Consiliul oamenilor muncii a 
întocmit un program detaliat de ac
țiuni și măsuri, astfel ca, așa cum 
a indicat conducerea partidului, să 
recuperăm în cel mai scurt timp 
toate restanțele, ne-a spus ing. Ma
ria Perneș, directorul întreprinderii. 
Pentru recuperarea răminerilor in 
urmă, la cooperări, de exemplu, 
unde restanțele sînt mai mari, am 
stabilit măsuri privind organizarea 
mai bună a muncii îfi cadrul fiecă
rei formații de lucru și pe fiecare 
schimb, folosirea cu randamente su
perioare a mijloacelor tehnice din 
dotare, astfel incit putem realiza zil
nic producții suplimentare. Am soli
citat întreprinderii mecanice Cugir 
si întreprinderii „Hidromecanica" 
Brașov să ne livreze lamelele și, 
respectiv, suporți! pentru discuri de 
fricțiune restante și. în continuare, 
să asigure livrarea ritmică a acestor 
produse. întîmpinăm încă greutăți 
privind aprovizionarea cu unele ma
teriale deficitare. Pentru a depăși 
aceste greutăți, cu sprijinul centra
lei industriale, am solicitat benefi
ciarilor obținerea unor cantități co
respunzătoare de materiale necesare 
realizării produselor restante și în
deplinirii ritmice a producției la sor
timentul magneți metalici și la alte 
produse. Activitatea desfășurată de 
către colectivul întreprinderii noas
tre se va concretiza în recuperarea, 
pină la sfîrșitul lunii aprilie, a unei 
cantități sporite de sortimente res
tante, precum și a cel puțin 3 mili
oane lei la producția-marfă. iar în 
următoarele două luni a altor 7 mi
lioane lei. Ne angajăm să livrăm 
beneficiarilor produse de bună cali
tate.

Ion STANC1U, Ioan 1AZA, 
Marin OPREA
corespondenții „Scînteii" 

declinată, cu numele și prenumele 
său, o atestă și exemplele — exact 
opuse — celor amintite. Pe care 
ne-a făcut plăcere să le constatăm 
și să le consemnăm.

Surisul și rațiunea pro
fesiei. Astfel> clne pătrunde in „ma
gazinul general" din bd. Păcii nr. 1 
nu se poate să nu fie impre
sionat, din primul moment, de soli
citudinea și deferența personalului. 
Vinzătoarele — cu surîsul pe buze, 
șefii de raion — servind ori plim- 
bîndu-se cu atenție gospodărească 
în zona de care răspund. Iar pe 
pereți, la loc vizibil, inscripții ca : 
„Brigada de bună servire condusă 
de tov. Tucă Alexandru". Sau : 
„Brigada de bună servire condusă 
de țov. Radu Alexandru". Sau : 
„Brigada de bună servire condusă 

de tov. Mihail Ion". Și, tot la loc 
vizibil, anunțuri cu textul : „Jurna
lul cumpărătorului se află la dispo
ziția dv. la casa nr. 2“.

in magazinul de confecții de pe 
șoseaua Colentina nr. 1 am remar
cat următorul afiș — i s-ar putea 
spune „deviză" : „Buna servire a 
cumpărătorilor constituie sensul și 
rațiunea profesiei noastre de lucră
tori ai comerțului socialist". L-am 
întrebat pe responsabil :

— Cînd v-a fost adus afișul 
acesta 7

— Dar nu ni l-a adus nimeni ! 
Noi l-am conceput, noi l-am con
fecționat.

Am luat „jurnalul cumpărătoru
lui", care oferă adeseori repere in
teresante ale relațiilor unui ma
gazin cu clientela, pentru a vedea 
cum e onorată această deviză. Ul
tima consemnare : „Apreciez în mod 
deosebit cinstea tovarășei casiere 
Podină Maria care mi-a restituit 
suma de 200 lei pe care o dădusem 
in plus fără să vreau. Un militar în 
termen". Toate celelalte consemnări 
cuprind numai expresii ca : „Am 
fost foarte impresionat".......Vin pen
tru prima oară, însă voi mai veni"... 
Ai zice că răsfoiești cartea de im
presii a vizitatorilor unui muzeu, nu

In sala calculatoarelor de la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru tehnică de calcul și 
informatică Foto : E. Dichiseanu

0 EXPERIENȚĂ VALOROASĂ LA TIRGU MUREȘ PRIVIND UTILIZAREA
TEHNICII DE CALCUL ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ

Cimp larg de afirmare 
a informaticii în producție

„IMATEX“-Tîrgu Mureș. între
prindere in care se realizează ma
șini textile, mașini de bobinat și in
jectat mase plastice. De aproape un 
an secțiile mecanică și construcții 
metalice, atelierul de piese accesorii 
sint dotate cu moderne echipamente 
periferice cuplate la microcalculato
rul M 18-B aflat în Oficiul de calcul 
al întreprinderii. Clasicele dispoziții 
de lucru (formulare) in care mai
strul completa, 
manual. 27 de po
ziții cu informații 
referitoare la fie
care operație e- 
fectuată de un 
muncitor din e- 
chipa sa au deve
nit ..piese de mu
zeu". Pe masa de 
lucru maistrul 
are acum un ter
minal. de a cărui 
utiljtate este pe 
deplin convins, el 
făcind parte din
tre cei ce s-au o- 
bișnuit ușor să 
„pianoteze". cum 
se zice în limbaj 
profesional. După 
încheierea unei 
secvențe de lucru, 
maistrul introdu
ce de la tasta
tura terminalului un volum minim 
de date, precizind numărul sau co
dul comenzii, marca muncitorului, 
cantitatea de repere realizate de un 
muncitor în unitatea de timp deter
minată, categoria lucrării și timpul 
de pregătire, durata de execuție a 
unui lot de piese și valoarea mano
perei. Pe baza acestor informații 
transmise de la terminal, se întoc
mește cu ajutorul microcalculatorului 
raportul zilnic de producție. în sec
ția mecanică există șapte terminale, 
iar la construcții metalice și în ate
lierul de accesorii, cite unul. Prin în
sumarea rapoartelor zilnice ale sec
țiilor se obțin date sintetice, exac
te privind activitatea întreprinderii. 
Este un exemplu de utilizare a calcu
latorului pentru urmărirea operativă 
a producției. La „IMATEX" calcu
latorul este însă folosit — după cum 
ne preciza Vasile Bănici, șeful Ofi
ciului de calcul — și pentru urmă- 

o condică de sugestii și sesizări. O 
adevărată carte de vizită comună a 
colectivului acestui magazin.

La adăpostul anonimatu- 
tului A?a <um exista ° identitate 
morală comună, care recomandă co
lectivele de muncă bune, tot așa 
există și un anonimat colectiv, în
tru nimic favorabil bunei serviri. 
Poate că înmulțirea considerabilă a 
unităților comerciale nu mai per
mite ca toate să aibă denumiri 
distincte, deși tare frumos ar fi să 
fie așa. Dar măcar numărul de 
ordine ar putea să fie.scris undeva, 
să știe tot omul la ce magazin se 
referă cînd vrea să laude, să critice 
ori să semnaleze ceva. Din cele 60 
de unități parcurse, numai 14 aveau 
anunțată identitatea, 6 printr-o de
numire și 8 prin numele scrise pe 
firmă sau pe vitrină. Cu excepția 
unităților ce aparțin de I.C.S.L.F. 6, 
care își poartă numerele înscrise 
frumos la intrare, numărul unității 
se mai întilnește doar pe geamurile 
sau firmele magazinelor mai vechi, 
lipsind cu desăvîrșire în cazul uni
tăților deschise la parterul blocu
rilor mai noi. Și mai ciudat este că 
unele unități care se bucurau pină 
de curînd de o anumită tradiție — 
spre exemplu librăriile — de la o 
vreme se „nasc" anonime. Oare a 
fost epuizat dicționarul clasicilor 
literaturii noastre ? Aceeași obser
vație și în cazul cofetăriilor și- 
restaurantelor. Oare a fost epuizat 
nomenclatorul florilor sau al locali
tăților 1 Ca să localizezi magazinele 
trebuie adesea apelat la cabalistica 
adreselor purtate de blocuri sau 
chiar la complicate descrieri de iti
nerar. Spiritul anonimatului merge 
atît de departe în această privință, 
incit am întîlnit trei- responsabili 
care nu-și cunoșteau... numărul uni
tății conduse, recomandindu-le prin 
puncte de reper din cartier 1

Cetățenii completează uneori ei 
înșiși, spontan, această -lacună. Ast
fel, în vecinătatea unui mare com
plex din Drumul Taberei, denumit 
doar.......complex comercial" (bogată
inspirație și fantezie !). fac vogă — 
și se concurează în reputație — două 
mici unități, notorii sub apelativele 
„La Lizica" și „La Geta" ; probabil 
după prenumele gestionarelor. Fap
tul confirmă încă o dată că buna 
servire se asociază cu renumele. 
Tocmai de aceea ar fl bine ca 
notorietatea să nu fie lăsată Ia lati
tudinea întîmplării, pentru a se cris
taliza spontan, ci să fie utilizată 
conștient, ca pirghie morală im
portantă în educarea și întreținerea 
unei atitudini înaintate în munca 
lucrătorilor din comerț, a unui simț 
al răspunderii permanent treaz și 
angajat.

-Serqiu ANDON 

rirea contractelor, gestiunea materia
lelor și a produselor finite, evidențe 
contabile, decontarea manoperei și 
planificarea reparațiilor, precum și 
pentru lansarea in fabricație a unui 
produs. Avînd de-acum o anumită 
experiență în ceea ce privește pro
iectarea asistată de calculator a scu
lelor și matrițelor, precum și elabo
rarea automată a fișelor tehnologice, 
colectivul Oficiului de calcul și-a

propus în acest an rezolvarea unor 
noi teme, de mare interes pentru 
întreprindere, cum ar fi proiectarea 
programelor informatice pentru co
manda mașinilor-unclte sau gestio
narea automată a magaziilor.

Pentru a introduce și utiliza efi
cient tehnica de calcul, „IMATEX" și 
celelalte mari întreprinderi au be
neficiat de ajutorul, experiența și 
competența specialiștilor de la Cen
trul teritorial de caicul din Tg. Mu
reș și a Institutului de tehnică de 
calcul și informatică din București. 
De peste patru ani, toate marile plat
forme industriale ale județului sint 
legate de Centrul teritorial de calcul 
prin zeci de fire, în sensul propriu al 
cuvintului 1 Deoarece, după cum se 
știe, rețeaua de teletransmitere și te- 
lcprelucrare inaugurată în 1982 la 
Tirgu Mureș — o premieră naționa
lă în acel an — conectează, prin li
nii telefonice închiriate, echipamen
tele de calcul din întreprinderi cu 
calculatoarele de capacitate mare din 
Centrul teritorial de calcul. Această' 
modernă metodă de lucru — telepre- 
lucrarea reprezentînd un prim pas 
spre întrepătrunderea rețelelor de 
calcul cu cele de telecomunicații, 
este deosebit de eficientă. Pe de o 
parte,- pentru Centrul teritorial de 
calcul, care, în această situație, uti
lizează echipamentele la întreaga lor 
capacitate ; pe de altă parte, pentru 
întreprindere, scutită astfel de in
vestiții mari în echipamente de mare 
capacitate. Dar, înainte de toate, me
toda este eficientă pentru profesio
niștii domeniului. Și deosebit de 
apreciată de aceștia. Așa cum, mai 
recent, pentru maiștrii de la 
„IMAtEX" formularele au devenit 
„piese de muzeu", pentru majorita
tea informaticienilor mureșeni — ca 
și pentru multe alte cole'ctive de 
specialitate din țară — sutele de car
tele perforate pe care își „scriau" și 
„rescriau" un program, cheltuind zeci 
și sule de ore-om și multe ore-calcu- 
lator, țin acum de domeniul trecu
tului. Informaticianul din întreprin
derile mureșene utilizează astăzi pro
cedeul RJE, adică prelucrarea la dis
tanță a loturilor de lucrări : transmi
te, deci, centrului teritorial lucrări 
ce depășesc capacitatea de prelucra
re a echipamentelor proprii și recep
ționează rezultatele la același ter
minal de la care a emis. In acest 
mod, centrul teritorial este perma
nent „prezent" în întreprinderile din 
Tirgu Mureș, Sighișoara, Reghin, 
Tirnăveni, Luduș, luind parte activă 
la îndeplinirea sarcinilor de plan și, 
evident, a celor ce privesc moderni
zarea producției. Așa se explică fap
tul că, în toate programele de mo
dernizare elaborate de întreprinderi. 
Centrul teritorial de calcul este în
scris ca principal colaborator. Așa se 
explică faptul că specialiștii centru
lui teritorial — dr. ec. Petru Pe
pelea, inginerii Viorel Danciu, Ște
fan Dobrican, Gheorghe Păsat, Ion 
Băciuleseu, Petru Moldovan, mate
maticienii Adrian Petrescu și Ga
briela Filip, pentru a-i numi doar 
pe cîțiva dintre ei — sînt priviți în 
întreprinderi ca „oameni ai casei".

Analizînd sarcinile pe care acest 
colectiv și le-a asumat pentru ac
tuala perioadă, putem spune că Cen
trul teritorial de calcul a devenit un 
„dispecer" al modernizării producției 
din întreprinderile județului Mureș. 
Iată doar cîteva exemple. La 
„IMATEX" vor fi realizate prin co
laborare o ratieră și un jacard elec
tronice pentru mașini de țesut ne
convenționale, o unitate de coman
dă cu epurator electronic hibrid pen
tru mașini de bobinat. La „Metalo- 
tehnica" mașinile de cusut și de tri
cotat de diverse tipuri vor fi coman
date cu microcalculator, produsele 
performante ale anului 1987 fiind 
JAR-203 (o mașină de tricotat auto
mată), precum și mașinile automate 
de cusut CRj CR2 CR3. Tot cu micro
calculator este comandată instalația 
de tratament termic în pat fluidizat 

recent omologată. Dintre lucrările de 
proiectare ale centrului teritorial, cu 
termen de finalizare 1987, unele fiind 
realizate încă de la sfîrșitul anului 
trecut, s-ar mai putea menționa : 
folosirea calculatorului dc proces 
pentru supravegherea difuziei, pu
rificării și fierberii zahărului : ur
mărirea de la distanță a contoare
lor de energie electrică folosind 
sistemul E.G.O.P.E.C. (echipament de 

gestiune operati
vă, a puterii și e- 
nergiei la consu
matori) ; extin
derea sistemului 
de achiziții de 
date din mediu 
industrial cu a- 
jutorul termina
lelor cuplate la 
un microcalcula
tor M 18; exploa
tarea în timp real 
a bazei de date 
referitoare la per
sonalul muncitor 
si elaborarea sta
telor de retribu
ții ; automatiza
rea activității de 
ghișeu cu echipa- 

' mentul ROBO- 
TRON-5120. Cola
boratori si bene
ficiari ai acestor 

proiecte sînt întreprinderile de 
industrializare a sfeclei de za
hăr din Luduș și Tirgu Mureș, 
întreprinderea de rețele electrice, 
„IMATEX" și Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații etc. La toate 
acestea ar trebui să adăugăm și alte 
teme de cercetare-proiectare la care 
Centrul teritorial de calcul partici
pă în calitate de colaborator și, bine
înțeles, întreaga activitate desfășura
tă pentru propria-i modernizare.

Ce înseamnă modernizare în... mo
dernul Centru teritorial de calcul din 
Tirgu Mureș ? în primul rînd, ex
tinderea teleprelucrării și creșterea 
operativității prestațiilor, ridicarea 
productivității sistemelor de calcul cu 
19 la sută prin înlocuirea consolelor 
cu ecrane programabile. De aseme
nea, culegerea însoțită de validarea 
datelor pe suport magnetic, sporin- 
du-se astfel productivitatea muncii cu 
30 la sută. Generalizarea metodelor 
interactive de programare — deci 
utilizarea terminalelor conectate la 
minicalculator. accentuarea specia
lizării personalului prin constituirea 
unor colective distincte pentru pro
gramarea minicalculatoarelor, prelu
crarea datelor primare, proiectarea de 
echipamente și proiectarea asistată de 
calculator, precum și înnoirea tema
ticii cursurilor de inițiere și per
fecționare a utilizatorilor completea
ză măsurile cuprinse în programul de 
modernizare a activității centrului de 
calcul.

Indicatorii economici realizați în 
1986 de centrul teritorial — planul 
la prestări de servicii — 100,1 la 
sută, beneficii la 1 000 lei fonduri 
fixe — 130 la sută, beneficii totale 
— 132,07 la sută, productivitatea 
muncii — 107,5 la sută — relevă 
atît cantitatea și calitatea lucrărilor 
efectuate de centrul de calcul, cit și 
utilizarea eficientă a echipamentelor 
aflate în dotare. Experiența și 
competența profesională, creativi
tatea ce alimentează vigoarea acti
vităților în toate secțiile și atelierele 
și, nu în ultimul rînd, in cel de 
producție și autoutilitare asigură 
colectivului din Centrul teritorial de 
calcul statutul de promotor al nou
lui, fie în industrie, transporturi și 
telecomunicații, fie în statistică, să
nătate, cultură sau învățămint.

Pentru utilizarea tehnologiilor in
formatice in domeniile documentării 
tehnice și perfecționării personalu
lui, cercetării și proiectării, moder
nizării produselor și proceselor in
dustriale, gestiunii , economice și 
conducerii întreprinderilor. în jude
țul Mureș a fost constituită o comi
sie specială de modernizare, în care 
smt cooptați mai mulți reprezentanți 
ai Centrului teritorial de calcul. 
Prezentînd activitatea centrului de 
calcul, am încercat să relevăm, în 
același timp, o parte din obiectivele 
stabilite pentru anul 1987 în progra
mul de măsuri al Comisiei de mo
dernizare prin integrarea tehnologii
lor informatice. Prin această comi
sie, menită a mobiliza resursele 
umane și materiale ale județului și 
a valorifica cele mai noi cuceriri ale 
revoluției științifice și tehnice con
temporane, Comitetul județean Mu
reș al P.C.R. asigură coordonarea 
unitară a acțiunilor specifice de mo
dernizare, întreprinse în toate uni
tățile economice ale județului. Re
zultatele obținute pină în prezent și 
cele preconizate pentru 1987 ar putea 
pleda pentru organizarea, la Tirgu 
Mureș, a unul schimb de experiență 
pe tema modernizării producției prin 
utilizarea tehnologiilor informatice. 
Sintem convinși că experiența ciști- 
gată aici sub toate aspectele ei — 
științific, tehnologic, economic, so
cial și organizatoric — prezentînd 
un Interes deosebit în actuala etapă 
do modernizare a producției ar fi 
astfel mai bine cunoscută, preluată 
și generalizată in toate județele 
țării.

Valeria ICHIM
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Lf> CONDIȚII flSEMftNfiTBftRE, SE flSTEAPTfl BEZMÎE ASEMĂNĂTOARE
Cum este organizată munca in cimp în două județe

Brigada „Scînteii“ transmite din județele Constanța și Tulcea

In repetate rînduri ziarul „Scînteia" a prezentat și cu prilejul acestei 
campanii agricole, față în față, stadiul însămințării diferitelor culturi, pe 
grupe de județe, potrivit zonelor de favorabilitate pedoclimatică. Au fost 
puse in evidență, cu asemenea prilejuri, diferențe, uneori apreciabile, 
intre nivelurile inregistrate in județele vecine, diferențe ce nu pot fi 
explicate altfel decit prin modul diferit in care organele locale de partid 
și de stat au organizat și urmărit desfășurarea campaniei de insămin- 
țări.

De data aceasta, adincim analiza in două județe vecine — Constanța

și Tulcea — unde, potrivit datelor raportate in seara zilei de 22 aprilie, 
se înregistrau anumite diferențe în ce privește însămînțarea diferitelor 
culturi, cit și pe ansamblul culturilor de primăvară. Astfel, pînă la data 
respectivă, în județul Constanța se insărnințaseră, in total, 83 la sută 
din suprafețe, in timp ce in județul Tulcea numai 75 la sută din preve
deri. La soia, cartofii de toamnă, plantele furajere și la supraînsămînțarea 
pajiștilor naturale diferențele între cele două județe sînt mult mai mari, 
chiar de ordinul a zeci de procente. In relatările noastre ne vom referi 
la cîteva din explicațiile acestor diferențe la însămînțări.

CONSTANȚA
® O largă acțiune de întrajutorare • Schim
bul de noapte la datorie • Calitatea lucrări
lor - obligatorie pentru toți • Mai multă grijă 
pentru folosirea pămîntului • Toate oreză- 

riile - date la timp în exploatare
Tn documentarea noastră pe me

leagurile județului Constanța am 
urmărit cum se aplică, acum, în 
virf de campanie agricolă, măsurile 
privind creșterea vitezei de lucru.

Intrucît una din măsurile luate la 
indicația comitetului județean de 
partid prevede „reluarea imediat ce 
timpul permite a lucrărilor de pre
gătire a terenului și semănat", ur
mărim acest aspect. De la început 
trebuie să subliniem că insămință- 
rile se desfășoară cu intensita-te. 
Bunăoară, luni, 20 aprilie, viteza 
zilnică la semănat a fost de aproape 
18 000 hectare, față de 15 500 hectare 
prevăzută în plan. Această cifră 
înglobează în ea munca a mii de 
mecanizatori și alți oameni ai mun
cii din agricultură, care în această 
perioadă nu cunosc odihna.

Cojocaru, președintele 
agroindustrial Mircea- 
lon Nistor, directorul 
ne conduc în cîmp. Din.

Dumitru 
consiliului 
Vodă, și 
S.M.A.-ului, 
situația pe care ne-o prezintă rezul
tă că din cele 4 297 hectare cu porumb 
au mai rămas de însămînțat 971 
hectare, iar la soia, din 1 950 
tare, au fost însămînțate 1 330 
tare —viteza zilnică realizată

hec- 
hec- 
fiind

de 833 hectare. Cu forțele de care 
dispun unitățile, semănatul se poate 
încheia în două zile. La ferma nr. 1
vegetală a cooperativei agricole din 
localitate, condusă de inginerul 
Gheorghe Vechiu, pe care-1 intîlniin 
în cîmp. cele 4 semănători, dispuse 
fiecare pe cite o solă mare — pe 
care fiecare mecanizator o are în 
acord global, de la semănat și pînă 
la recoltat — lucrau din plin pe un 
teren bine mărunțit și nivelat. La 
cooperativa agricolă din Satu Nou, 
rezultatele la semănat sînt și mai 
bune. Aici a mai rămas de semănat
doar pentru o singură zi bună de
lucru. Străbatem cîmpul spre fron
turile de lucru ale mecanizatorilor 
din această unitate și... cu toate 
garanțiile că-i vom găsi la semă
nat, nu intilnim pe nimeni în sola 
unde sîntem conduși. Pentru simplul

motiv că sola respectivă fusese 
semănată complet, iar mecanizatorii 
se mutaseră pe ultimele suprafețe, 
din altă zonă, care urmau să fie 
însămînțate.

La consiliul agroindustrial Castelu, 
inginerul-șef Victor Niță ne spune : 
„In mare, ne apropiem de sfîrșit cu 
semănatul ultimelor culturi de po
rumb și soia, lucrări care, dacă ar 
fi fost după noi, după organizarea și 
dotarea de care dispunem, trebuiau 
încheiate la sfîrșitul săptămînii tre
cute. Am suplimentat timpul de 
lucru cu o oră dimineața și una sea
ra, adică de la ora 6 pină la ora 20, 
și in felul acesta fiecare semănătoa
re realizează cite 14—15 hectare pe 
zi. O altă cale de sporire a vitezei 
de lucru a fost introducerea a 6 ma
șini SUP-29 la semănatul soiei, în 
benzi de 12,5 cm, pe terenurile care 
vor fi erbicidate, eliberind tot atî- 
tea semănători tip S.P.C. pentru po
rumb**. Situația operativă demon
strează că aceste măsuri au condus 
la creșterea vitezei de lucru la se
mănat la 580 hectare zilnic, față de 
348 hectare cit se prevăzuse inițial. 
Ca atare, semănatul porumbului și 
soiei se efectuează acum pe 
ultimele suprafețe în cele 4 coo
perative agricole ale consiliului. 
Sînt și excepții ce impun măsuri 
imediate, I.A.S. Poarta Albă este ră
masă în urmă la semănat. Din 1 388 
hectare cu porumb se însămînțaseră 
doar 486 hectare. După cum ne spu
nea șeful fermei nr. 2, Ștefan Dra- 
gomir, cu cele 3 semănători de care 
dispune va ajunge să încheie semă
natul abia în ajunul zilei de... 1 Mai. 
„Nu va fi așa — intervine inginerul- 
șef al consiliului — intrucît am luat 
măsura de redistribuire a forțelor 
mecanice din unitățile care au termi
nat lucrarea sau urmează să termi
ne, astfel că, in viitoarele două zile 
vom încheia semănatul pe întreaga 
suprafață, deci și la I.A.S. Poarta 
Albă**.

Revenim după-amiaza la consiliul 
agroindustrial Castelu, în speranța

de a înregistra momentul încheierii 
unei „zi-lumină“ de lucru. Președin
tele C.A.P. Poarta Albă, Nicolae Se- 
celeanu, și directorul S.M.A., Mihai 
Zaman, ne însoțesc pe cimp, unde 
mergem „la sigur** pentru a-i vedea 
pe mecanizatori încheind ultimele 
suprafețe de semănat. Ajungem în- 
tr-adevăr la locul stabilit, unde gă
sim solele neîncheiate, dar care ar 
mai fi necesitat doar o oră, două de 
lucru. Mecanizatorii însă, în lipsa 
șefilor de fermă și a inginerului-șef 
al cooperativei, care se afla Ia o 
instruire, organizată la Valu lui 
Traian, plecaseră acasă. Păcat de 
timpul de lucru atît de bun ! S-ar 
putea spune că este un caz izolat, 
dar faptul în sine dovedește că în

unele unități există încă rezerve 
pentru sporirea vitezei de lucru. 
Intre alte cauze, asemenea situații au 
condus la diferențe mari intre re
zultatele celor două consilii agroin
dustriale vecine. Dacă la Mircea- 
Vodă, la acea dată, se însămînțase 
80 la sută din suprafața totală, la 
Castelu se însămînțase numai 63 la 
sută din prevederi.

Diferențe asemănătoare se înregis
trează și între alte consilii, cum sînt 
Pantelimon. Rahova și Dorobanțu, 
mai avansate față de consiliile Mihai 
Viteazul. Adamclisi și Ostrov. Toate 
acestea demonstrează mari posibili
tăți de sporire a ritmului de lucru 
și încheierea grabnică a insămință- 
rilor.

TUL CEA

• Timp frumos - nici o clipă pierdută ® Se 
seamănă pe ultimele suprafețe ® Este nece
sară redistribuirea forțelor $ De unde rezultă 

rezervele de creștere a vitezei de lucru
In județul Tulcea, însămințările de 

primăvară se desfășoară în ritm in
tens. în vestul județului, in consi
liile agroindustriale Greci, Cerna și 
Isaccea, unde solul s-a zvîntat mai 
devreme, semănatul culturilor de 
primăvară s-a încheiat. Din unitățile 
respective, utilajele agricole au fost 
deplasate imediat în consiliile agro
industriale Dăeni, Horia, Mihail Ko- 
gălniceanu și în Delta Dunării. Ingi
nerul Ștefan Gavriliță, director cu 
producția vegetală la direcția:- agri
colă, ne spunea că. în zilele următoa
re, pe măsură ce în majoritatea zo
nelor județului se va încheia semă
natul, 80 de tractoare echipate cu 
grape cu discuri, combinatoare și se
mănători vor fi trimise în unitățile 
agricole din Delta Dunării, unde, 
datorită umidității mai mari a solu
lui. însămințările au început mai 
tirziu. Astfel, deși ploile au stînjenit 
în oarecare măsură activitatea în 
cîmp, prin măsurile luate există con
diții ca însămințările să se încheie 
în timp scurt.

Spre înserat pe terenurile coope
rativei agricole Cezaru unde erau 
concentrate mijloacele mecanice la 
semănatul porumbului s-a oprit o 
mașină din care au coborît 6 tineri. 
Aflăm că sînt muncitori la exploa
tarea minieră Altîn-Tepe, care lu

crează în schimbul de noapte pe 
tractor. Ei vin aici în toate campa
niile agricole să dea ajutor in vede
rea intensificării lucrărilor. Și in 
alte unități agricole se lucrează in 
schimb de noapte. Ștefan Grigoriu, 
directorul I.A.S. Baia, ne spunea că 
în schimbul II pe tractor lucrează 
combinerii si mecanicii de atelier, 
ceea ce a permis să se realizeze față 
de semănat un avans de o zi la pre
gătirea terenului. De altfel, pe an
samblul județului, așa cum am aflat 
de la direcția agricolă, s-a organizat 
schimbul de noapte pe 235 utilaje, 
măsură care a contribuit în ultimul 
timp la depășirea vitezei zilnice sta
bilite la însămînțări. Multe aseme
nea fapte de muncă responsabilă ar 
fi de relatat. Din păcate există și si
tuații rare fac notă discordantă de 
la aspectul general, fapt ce explică 
ritmul slab de muncă și calitatea ne
corespunzătoare în unele unități 
agricole.

Comitetul județean de partid a 
stabilit ca toți specialiștii, cadrele 
de conducere din unitățile agricole 
să acorde cea mai mare atenție res
pectării tehnologiilor, să nu se ad
mită abdicarea de la normele de ca
litate. Am avut prilejul să-i vedem 
în cimp, alături de mecanizatori, pe 
specialiștii agricoli. Intre altele, s-a

vecine
asigurat ca însămînțarea soiei să se 
facă numai in prezența unui cadru 
de specialitate. La I.A.S. Mihail Ko- 
gălniceanu, ferma Lăstuni, lucra la 
însămînțarea soiei un singur meca
nizator, Chiriță Popa. El era asistat 
de tehnicianul Ion Ifrim, care făcea 
și tratarea semințelor cu nitragin. 
Rezulta o lucrare foarte bună care 
făcea cinste celor doi.

Organizare bună a muncii și la 
cooperativa agricolă Stejaru. Semă
natul soiei se executa sub îndruma
rea directă a inginerului-șef al uni
tății, Nicolae Stergiu. Și totuși, .mo
dul cum era pregătit terenul crea 
greutăți mecanizatorilor de pe se
mănători. De ce 1 Tractoarele cu 
discuri înaintau pe direcția in care 
fusese făcută arătura și. ca atare, ră- 
mîneau porțiuni denivelate. Or, in 
asemenea condiții sămînța nu mai 
putea fi îngropată uniform. Consti
tuie un fapt pozitiv că în actuala 
campanie agricolă nu au fost cazuri 
de sancționare a specialiștilor care 
nu respectă tehnologiile. Trebuie fă
cut însă totul ca nici un amănunt să 
nu fie trecut cu vederea.

La ieșirea din comuna Stejaru, 
paralel cu șoseaua asfaltată, o por
țiune de teren agricol este ocupată 
de o altă șosea bătătorită de trac
toare și de căruțe. Nu este însă 
singura risipă de pămînt în această 
zonă. In apropiere, pe o întindere 
destul de mare, se află grămezi mai 
mici sau mai mari de gunoaie de
pozitate de oamenii din sat. Prima
rul comunei. Gheorghe Gaia, moti
vează că pămîntul respectiv nu ar 
avea o valoare prea mare. Ne asi
gură însă că vor fi luate măsuri 
ca terenul respectiv să fie folosit 
corespunzător. Nu este însă un caz 
izolat. Și în alte zone ale județului 
se întîlnesc drumuri inutile in tere
nul arabil. Platformele de gunoi de 
grajd nu au fost pretutindeni orga
nizate corespunzător și ca urmare 
ocupă suprafețe mari de teren agri
col.

Anul acesta, potrivit planului, în 
județ urmează să se cultive 3180 
hectare cu orez, din care 891 hectare 
in amenajări noi la I.A.S. Macin. 
Or, lucrările de amenajare sînt in- 
tîrziate. Aceste amenajări, potrivit 
graficelor de execuție, trebuiau să 
fie încheiate pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie. Dar, in perioada 1—20 apri
lie au fost predate I.A.S. Măcin nu
mai 257 hectare. întîrzierea, așa cum 
ne spunea Constantin Avram, direc
torul I.E.E.L.I.F. Tulcea. se dato
rează. pe de o parte, timpului nefa
vorabil din iarna și primăvara aces
tui an, iar pe de altă parte, unor 
defecțiuni organizatorice și tehnice. 
Din analiza efectuată rezultă că, 
pentru încheierea lucrărilor pînă Ia 
expirarea perioadei optime de îițsă- 
mînțare a orezului, ar fi nevoie rie 
unele utilaje, precum și de com bus— 
tibil. Estd necesar ca I.E.E.L.I.F. 
Tulcea. Constanța și Brăila, care 
efectuează lucrările respective, să 
acționeze cu mai multă răspundere 
pentru aplicarea măsurilor stabilite 
in vederea amenajării în scurt timp 
a noilor orezării.

Ioan HERȚEG 
Georqe M1HAESCU 
Neculai AMIHCLESEI

Urmați-le exemplul!
CU RĂSPUNDERE 

PENTRU CALITATE. 
La ferma nr. 2 Che- 
reușa de la I.A.S. 
Tășnad, județul Satu 
Mare, calitatea lucră
rilor la semănat este 
atît de bună, incit ai 
impresia că brazdele 
înscrise pe urmele se
mănătorii sînt trasate 
cu o riglă uriașă. îm
preună cu inginerul 
Anton Gozner mer
gem pe urmele semă
nătorilor. Acestea 
executau concomitent 
:u semănatul și ad
ministrarea îngrășă
mintelor complexe. 
Constatăm că in sol 
sămînța este încorpo
rată cu precizie ma
tematică: bob cu bob, 
la 6 cm adîncime și la 
22 cm intre boabe, 
respectîndu-se dis
tanța de 70 cm între 
rinduri. Autorii aces
tei lucrări ireproșabi
le sînt mecanizatorii 
Farkas Francisc și 
Ștefan Francisc. care 
realizează fiecare cite 
18 hectare pe zi. La 
fel de bine lucrau 
înaintea semănătorii 
mecanizatorii care a- 
sigurau pregătirea pa
tului germinativ. (Oc- 
tav Grumeza).

SCHIMBUL DE DI
MINEAȚA. Ca in toa
te unitățile agricole 
jin județul Vilcea, 
și la cooperativa agri
colă din comuna Dră- 
goești se acționează 
cu toate forțele pen
tru încheierea grab
nică și in condiții de 
calitate a lucrărilor 

■din campania de pri
măvară. Se cuvine 
consemnată . aici ini
țiativa organizării ți
nui schimb de lucru 
prin mobilizarea unor 
gospodari ai comunei 
care au absolvit 
cursurile de învățare 
a conducerii trac
toarelor. Zilnic, in 
schimbul de diminea
ță lucrează de zor la 
discuit și semănat 
Marin Florea, pre

ședintele cooperativei 
agricole, Gheorghe
Boncan, vicepreșe
dintele cooperativei, 
Radu Pătularu, teh
nicianul agronom al 
consiliului popular 
comunal. Lor li s-au 
alăturat și conducăto
rii auto Gheorghe 
Vlădescu, Iile Buzatu, 
Victor Ionescu. Apor
tul acestui schimb de 
onoare explică în 
fapt de ce coopera
tiva agricolă Dră- 
goești se află in frun
tea unităților din ju
dețul Vilcea la exe
cutarea insămînțări- 
lor de primăvară. 
(Ion Stanciu).

SCHIMBURILE DE 
NOAPTE LA PREGĂ
TIREA TERENULUI. 
Două sînt in aceste 
zile direcțiile priori
tare de acțiune ale 
tuturor factorilor de 
răspundere din agri
cultura județului Să
laj : scurtarea la mi
nimum posibil a pe
rioadei de semănat și 
efectuarea unor lu
crări de bună calitate. 
Pentru realizarea pri
mului obiectiv, in toa
te secțiile au fost or
ganizate schimburi de 
noapte care lucrează 
la pregătirea terenu
lui. Astfel, 629 agre
gate lucrează in 
schimburi prelungite 
la pregătit, iar alte 
300 agregate lucrează 
în schimbul al doilea. 
Pentru acoperirea ne
cesarului de cadre au 
fost detașați in agri
cultură 300 foști me
canizatori.

Vitezele de lucru, 
deși au crescut; pe 
ansamblul județului, 
n-au atins încă nive
lul planificat, ploile 
recente stînjenind ia
răși desfășurarea nor
mală a activității. 
Chiar în ziua raidului 
întreprins de noi. în- 
tr-o serie de- unități 
din raza consiliului 
agroindustrial Sărmă- 
șag. spre exemplu, a

plouat, în altele însă 
nu. De aceea, seară de 
seară se stabilesc pre
cis. in funcție de sta
rea terenului, tarlalele 
care pot fi însămînța
te a doua zi. în con
diții de calitate. (Eu
gen Teglaș).

PRINTR-O ORGA
NIZARE TEMEINICA, 
REZULTATE SUPE
RIOARE. Cu toate că 
prin unele zone ale 
județului Bacău a 
plouat, munca în cîmp 
nu a încetat nici o 
clipă. Specialiștii, ca
drele cu munci do 
răspundere din unită
țile agricole se află în 
permanentă în cîmp. 
controlează umidita
tea și temperatura din 
sol, concentrează mij
loacele mecanice pe 
parcelele pe care se 
poate însămînta. Fapt 
este că la această 
dată în multe unități 
din consiliile agroin
dustriale Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și He- 
legiu s-a încheiat se
mănatul tuturor cul
turilor de primăvară. 
Lucrările sînt mult 
avansate și in unită
țile agricole din con
siliile unice Podu 
Turcului. Dealu Morii, 
Filipești, Sascut. Or
ganizarea . temeinică 
a muncii a con
dus la creșterea rit
mului de lucru și 
în cooperativele agri
cole Căbești. Moto- 
șeni. Răchitoasa. Păn- 
cești. Ungureni și in 
multe alte unități din 
județ. La direcția 
agricolă județeană am 
fost informați că oină 
la această dată semă
natul porumbului peri- 
tru boabe s-a realizat 
pe o suprafață de pes
te 31 800 hectare, ceea 
ce reprezintă: 61 la 
sută din plan. Specia
liștii apreciază că 
muncindu-se în acest 
ritm în 3—4 zile se va 
încheia semănatul po
rumbului pe întreaga 
suprafață planificată. 
(Gheorghe Baltă).

In continuarea articolului cu titlul de mai sus publicat în numărul 
din 23 aprilie al ziarului, supunem atenției elembnte noi, deosebit de 
valoroase, privind tehnologia de creștere a porcilor în sistem industriai- 
intensiv, reliefate cu prilejul unui amplu schimb de experiență organizat 
la Combinatul agroindustrial Timiș.

Calitatea nutrețurilor - 
decisivă pentru realizarea 

de randamente sporite
Una din problemele de importanță 

majoră pentru asigurarea unei ali
mentații corecte, lărâ să provoace 
dereglări in metabolismul animale
lor. o constituie calitatea materiilor 
prime folosite, îndeosebi a cereale
lor, la alcătuirea recepturilor de fu
raje. Nu în puține situații, înregis
trarea unor randamente scăzute la 
complexele de creștere a porcilor 
este accentuată de utilizarea in fu
rajare a unor nutrețuri de slabă ca
litate. depreciate calitativ, din cauza 
conservării lor necorespunzătoare, 
ceea ce le diminuează mult valoarea 
nutritivă și, implicit, duce la sporuri 
mici de creștere in greutate. Din 
acest punct de vedere, Combinatul 
agroindustrial Timiș prezintă o va
loroasă experiență, demnă de luat în 
considerație, cu atît mai mult cu cit 
ea poate fi lesne preluată și gene
ralizată în toate unitățile de produ
cere a nutrețurilor combinate.

Principiile care au stat la baza 
elaborării tehnologiilor proprii de 
depozitare și conservare fără pier
deri a cerealelor, indiferent de umi
ditatea acestora la preluare, au con
stat în asigurarea tuturor condițiilor 
tehnico-materiale pentru recepția 
directă, fără intermediari, a întregii 
cantități de orz și porumb necesare, 
și in evitarea în totalitate a manipu
lării cerealelor care se depozitează 
pentru o perioadă mai lungă de o 
lună. Multe întrebări puse de partici- 
pantii la schimbul de experiență din 
județele Călărași, Ialomița. Arad. Te
leorman și Bihor s-au referit la mo
dalitățile practice folosite pentru a se 
asigura o bună conservare a nutrețu
rilor pe o perioadă îndelungată. In 
acest scop — s-a arătat — pe lingă 
cele șase fabrici de nutrețuri combi
nate care aparțin de „Comtim**. au 
fost înființate baze proprii de recep
ție, asigurîndu-se afluirea cerealelor 
din zonele limitrofe, de la o distanță 
medie de numai 12 km. Corespunză
tor realizării principiului de a nu 
se pune restricții la umiditatea ce
realelor preluate și la cantitățile 
aduse zilnic, bazele de recepție și-au 
mărit gradul de funcționalitate, asi- 
gurind în campaniile de recoltare a 
orzului și porumbului intrarea și ieși
rea mijloacelor de transport în flux 
continuu, 24 din 24 de ore ; recolta
rea probelor, stabilirea indicilor de 
calitate și cintărirea în maximum 5 
minute ; descărcarea mecanică a mij
loacelor de transport în 20 de mi

nute ; încărcarea mecanizată a spa
țiilor de depozitare și capacitatea de 
batozare și uscare la nivelul nece
sarului zilnic de fabricație.

Pe baza experienței acumulate in 
decursul anilor privind recepționa- 
rea cerealelor fără restricții de 
umiditate, au fost stabilite tehnologii 
proprii de depozitare și conservare, 
care asigură păstrarea cerealelor 
fără pierderi cantitative sau calita
tive. In esență, aceste tehnologii 
prevăd, în cazul orzului, depozitarea 
în siloz, pentru consum îndelungat, 
la umiditatea maximă de 15 la sută. 
La umiditatea cuprinsă între 16—18 
la sută, depozitarea se face în șo- 
proane, unde orzul este vînturat me
canizat de 2—3 ori, pînă cînd umidi
tatea scade sub 15 la sută. Orzul cu 
umiditatea între 19—24 la sută este 
trecut prin uscător. In cazul porum
bului știuleti, cel cu umiditatea între 
26—30 la sută este depozitat in pătule 
tip „Comtim**, aici puțind fi păstrat 
pentru consum, în rețetele mari, 
pină la noua recoltă. Știuleții cu 
umiditatea intre 30—32 la sută sint 
depozitați în șoproane tip „Comtim** 
pentru consum în trimestrul întii 
din anul următor. în platforme se 
depozitează atit orzul, cit și porum
bul știuleti cu umiditatea ridicată, 
care se consumă in decurs de 30—40 
zile de la terminarea campaniei de 
recoltare.

După cum se vede, de la anumite 
limite de umiditate păstrarea înde
lungată este imposibilă prin metode
le clasice, cantitățile respective tre
buind să fie consumate cît mai repe
de. Cum se face conservarea porum
bului cu umiditate ridicată ? — au 
întrebat participanții din județele 
Olt. Giurgiu și Ialomița. „Pentru a 
rezolva această problemă și a nu 
pune restricții la recoltare datorită 
umidității mai ridicate — explica 
loan Cosac, inginer-șef coordonator 
al fabricilor de nutrețuri combinate 
— după șapte ani de încercări a fost 
pusă Ia punct tehnologia conservării 
orzului și a porumbului boabe sub 
formă de făină**. Astfel, orzul cu 
umiditatea între 24 și 30 la sută și 
porumbul boabe sau știuleti cu umi
ditatea intre 28 și 35 la sută sînt 
măcinate și depozitate sub formă de 
făină. Tehnologia însilozării sub 
formă de făină este cît se poate de 
simplă, pentru aceasta trebuind să 
se asigure celule de suprafață, cu o 
capacitate de 4—10 mii tone, mori de 
mare capacitate. în număr corelat cu 
cantitatea programată a se insiloza 
zilnic, un transportor cu bandă pen
tru fiecare moară. încărcător frontal 
pentru alimentarea buncărelor de la 
mori și un tractor S-l 500 cu lamă 

pentru nivelat și tasat făina. La în- 
silozare se lucrează continuu, 24 din 
24 de ore. După umplere,, celula se 
acoperă cu două rinduri de folie de 
plastic, peste care se pune un strat 
de pămint sau ciocălăi, gros de 
15—20 cm. De la terminarea insiloză- 
rii. pînă la administrarea in consum, 
trebuie să treacă minimum 45 de 
zile. Cerealele conservate după aceas
tă metodă — arăta Radu Pambucol, 
epizootologul-șef al combinatului 
— își păstrează întocmai calită
țile nutritive și culoarea, gustul 
devine puțin acrișor și capătă miros 
de pîine dospită. Sînt demne de 
menționat avantajele multiple pe 
care le prezintă sistemul de conser-

Largi posibilități de generalizare 
a tehnologiilor moderne 

evidențiate de un amplu schimb de experiență organizat de Combinatul agroindustrial Timiș (H)

vare a cerealelor sub formă de făină. 
Asigură posibilitatea recepționării 
cerealelor fără restricții de umidi
tate și, prin aceasta, permite meca
nizarea completă a recoltării porum
bului. Declanșarea recoltării orzului 
devine posibilă cu 6—7 zile mai de
vreme. lucru esențial pentru reali
zarea culturilor duble pentru boabe. 
Spațiile necesare pentru depozitarea 
în acest fel sint de circa 5 ori mai 
mici decît in cazul utilizării pătule- 
lor, șoproanelor și a platformelor. 
Cerealele cu umiditate ridicată, de
pozitate prin procedeele clasice, nu 
ar putea fi păstrate nici o lună fără 
să fie uscate, ceea ce ar necesita un 
consum enorm de combustibil. Apoi, 
în momentul introducerii în fabrica
ție. cerealele conservate ca făină nu 
necesită alte prelucrări.

Generalizarea conservării cereale
lor sub formă de făină și la umidi
tăți mai scăzute este actualmente li
mitată de posibilitățile introducerii 
făinii în receptura de furajare, care 
nu poate să treacă. în medie, de 15, 
maximum 20 la sută. Este o proble
mă aflată încă în studiu în labora
toarele proprii de cercetare și expe
rimentare, pentru a se stabili condi
țiile ce trebuie îndeplinite pentru a 
crește proporția de făină de cereale 
în recepturile de furajare. De aceea 
— li s-a explicat participanților la 
schimbul de experiență — cantitățile 
de cereale conservate sub formă de 

făină trebuie să fie strict corelate cu 
efectivul de animale și procentul 
admis de consum sub această formă. 
La „Comtim**. in anul trecut au fost 
depozitate sub formă de făină 23 000 
tone de orz și 115 500 tone de po
rumb. care inițial au avut o umidi
tate ridicată. Participanții la schim
bul de experiență s-au putut con
vinge de calitatea deosebită a cerea
lelor conservate astfel.

Concluzia ce se impune este că, 
folosind toate aceste procedee, de 
depozitare si conservare, în mod di
ferențiat. după umiditatea la recep
ție. se asigură consumul eșalonat de 
cereale de foarte bună calitate pe 
tot parcursul anului. Aplicind țehno- 

logiile Ia care ne-am referit, a fost 
posibil ca in anul trecut, intreaga 
cantitate de cereale să fie recepțio
nată la o umiditate ridicată, în me
die 21 la sută la orz și 32 Ia sută 
la porumb boabe, fără nici o pier
dere.

0 soluție gospodărească 
deosebii de eficientă

O realizare de dată recentă a Com
binatului agroindustrial Timiș o re
prezintă punerea la punct a unei 
tehnologii proprii pentru reintrodu
cerea in circuitul productiv a vieri
lor și a scroafelor reformate. De 
ce s-a impus căutarea unei a- 
semenea tehnologii ? In cadrul com
binatului, lunar se reformează 5 000 
de scroafe și vieri. Valorificați ca 
atare, adică la greutăți scăzute, se 
obține un efect economic redus. în 
schimb, prin aplicarea unor soluții 
specifice de creștere, ceea ce în
seamnă creșterea in greutate înain
te de sacrificare, se obțin animale 
destinate, in principal, pentru produ
cerea de preparate de calitate supe
rioară, îndeosebi — salamuri uscate. 
Acest deziderat se realizează prin 
modificarea structurală a cărnii, ope
rațiune,. ce se materializează prin 
utilizarea unor cantități diminuate 
de furaje concentrate, administrate 

sub formă lichidă, asociate cu rezi
duuri de la industria alimentară (zer, 
zară, mucilagii, ape de spălare din 
abatoare și fabrici de preparate), 
cu conținut ridicat în proteine și o 
valoare nutritivă ridicată.

Participanții la schimbul .de expe
riență s-au interesat îndeaproape de 
posibilitățile practice pentru înfiin
țarea unor sectoare de recondiționa- 
re și în alte județe. în acest sens, 
rezultatele sectorului de la Remetea 
Mare sint edificatoare pentru avan
tajele ce le prezintă recondiționarea 
vierilor și scroafelor reformate. îna
inte, aici funcționa o asociație eco
nomică intercooperatistă de ingrășa- 
re a tineretului taurin, cu o capaci

tate de 5 000 capete. Producea anual 
doar 275 tone carne și aducea unită
ților asociate o pagubă de 15 mili
oane lei. Personalul asociației era 
format din 60 de oameni. în decem
brie 1985, asociația a fost preluată de 
Combinatul agroindustrial Timiș și i 
s-a dat destinația pentru recondițio- 
narea scroafelor și a vierilor refor
mați. Capacitatea este de 5 000 capete 
pe o serie. Animalele sînt aduse la 
greutatea medie de 165 kg și sînt 
livrate la 235—240 kg. Această crește
re în greutate se realizează în nu
mai 60 de zile, cu un spor mediu 
de 918 grame pe zi. Ca atare, la nu
mai un an de la preluare, sectorul 
de recondiționare de la Remetea a 
produs 7 050 tone carne și a realizat 
două milioane lei beneficii (mai pu
ține în primul an. datorită investi
țiilor necesare pentru schimbarea 
tehnologiei de furajare). Personalul 
rtiuncitor este format din numai 6 
oameni.

Cum s-a procedat ? Trecerea pe 
creșterea porcilor, sublinia tovarășul 
Dan Stanică, inginer-șef coordonator 
cu producția de carne pe com
binat, s-a făcut fără nici o mo
dificare a adăposturilor, care ori- 
cind pot servi la îngrășarea tine
retului taurin. S-a adăugat doar un 
sistem de hrănitori, după o concep
ție proprie, pentru furajarea lichidă, 
în acest scop, a fost amenajată o 

bucătărie furajeră, care asigură omo
genizarea prin amestec a concentra
telor cu reziduurile alimentare in
dustriale și distribuirea centralizată 
a nutrețului prin conducte, sub pre
siune, la hrănitori. Avantajele fu
rajării lichide in cazul recondiționă- 
rii rezidă și din faptul că pentru un 
kilogram de spor în greutate, față de 
4,2 kg nutrețuri combinate, se folo
sesc numai 3 kg, diferența fiind su
plinită de reziduurile industriale. La 
efectivul rulat anual numai Ja sec
torul Remetea. de 30 000 scroafe și 
vieri reformați, aceasta înseamnă o 
economie de furaje combinate de 
circa 1 800 tone. Altfel spus, cu 
aceeași cantitate de furaje, prin re
condiționarea a două scroafe sau 
vieri reformați, se obține în plus 
echivalentul în carne cît al unui 
porc gras. în cadrul schimbului de 
experiență au fost evidențiate posi
bilitățile mari ce există pentru în
ființarea de sectoare de recondițio
nare în toate complexele mari de 
creștere a porcilor. în județele care 
nu au complexe mari, asemenea sec
toare pot fi constituite centralizat, 
pentru a prelua și recondiționa 
scroafele și vierii de Ia toate unită
țile crescătoare de porci din județ.

Măsurile adoptate 
să fie aplicate 
punct cu punct

Dincolo de elementele asupra că
rora am insistat cu deosebire, schim
bul de experiență organizat la Com
binatul agroindustrial Timiș a pri
lejuit participanților cunoașterea și 
a altor aspecte edificatoare pentru 
activitatea eficientă, de înalt randa
ment a acestei unități de frunte a 
zootehniei noastre. Intre acestea, se 
cuvin enumerate ca avînd o valoare 
practică deosebită utilizarea în toate 
complexele a unor tehnologii uni
tare de administrare a furajelor și 
de adăpare a animalelor, introduce
rea în toate halele de creștere si in- 
grășare a ventilației , și iluminației 
naturale, rezolvarea în totalitate a 
evacuării dejecțiilor fără poluarea 
mediului, utilizarea acestora la fer
tilizarea terenurilor din jurul com
plexelor atit sub formă solidă, cît șl 
lichidă — prin apa de irigații, re- 
circularea apei uzate din stațiile de 
epurare la evacuarea din nou a de
jecțiilor. modul de organizare și 
efectuare a acțiunilor sanitar-veteri- 
nare de mare însemnătate pentru 
menținerea stării de sănătate a efec
tivului de animale, organizarea tabe
relor de vară, unde sînt crescuți un 
mare număr de porci în condiții deo
sebit de avantajoase, principala sursă 
de nutreț constituind-o lucerna masă 
verde.

Desigur, ar mai fi de adăugat 
multe alte lucruri cu valoare de ex

periență. Important este însă ca ele
mentele deosebite din activitatea 
acestui combinat să nu fie numai 
aplaudate, ci să-și găsească o largă 
aplicare și în celelalte unități cu 
profil asemănător din țară.

In discuția de concluzii care a 
avut loc Ia încheierea schimbului de 
experiență, participanții s-au referit 
pe larg la posibilitățile de generali
zare a metodelor și tehnologiilor fo
losite la „Comtim** pentru creșterea 
porcilor în sistem industrial-intensiv. 
Participanții dintr-un mare număr 
de județe au reliefat că experiența 
prezentată merită să fie cercetată și 
aplicată in unitățile cu profil ase
mănător. S-a accentuat că pentru 
aceasta există condițiile necesare, 
fiind nevoie doar de mai multă ini
țiativă și hotărire pentru a se trece 
imediat la acțiune. In alte județe 
însă s-a arătat că pentru introduce
rea metodelor și tehnologiilor pre
zentate este nevoie de sprijinul or
ganelor competente pentru asigura
rea condițiilor tehnice și materiale. 
I’unind în evidență importanța cu
noașterii și generalizării experienței 
„Comtim**, factorii de conducere răs
punzători de organizarea acestui 
schimb de experiență au subliniat că 
aceasta trebuie să constituie punctul 
de pornire in înfăptuirea măsu
rilor adoptate din inițiativa secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
creșterea puternică a producției in 
acest sector de activitate. Este vorba 
de aplicarea prevederilor Decretului 
42 din februarie a.c. referitoare la 
înființarea intr-un număr dc județe 
a consiliilor de coordonare și îndru
mare a unităților specializate pe 
creșterea porcilor în sistem indus
trial. Scopul acestor consilii este de 
a organiza întreaga activitate de 
creștere și producere a cărnii de 
porc în sistem închis, dar nu pe com
plexe. ci pe ansamblul județelor res
pective. avînd ca model sistemul de 
organizare al Combinatului agroin
dustrial Timiș.

în acest spirit, în cadrul schimbu
lui de experiență s-a reliefat nece
sitatea ca in fiecare județ să fie în
tocmite programe concrete de mă
suri pentru generalizarea metodelor 
de lucru și a tehnologiilor de pro
ducție avansate folosite la „Comtim**, 
a căror aplicare pînă la termenele 
stabilite să fie urmărită direct de 
comitetele județene de partid și or
ganele agricole de specialitate. Tot
odată, pentru a se asigura în fiecare 
județ succesul acestei acțiuni, s-a 
arătat că este nevoie de sprijinul 
concret al organelor agricole centra
le de resort pentru asigurarea condi
țiilor tehnice și materiale necesare 
înfăptuirii punct cu punct a progra
melor stabilite.

Aurel PAPADIUC 
Cezar IOANA
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Nocivitatea ideologiei și practicilor 
politice ale neofascismului

Continuă să se manifeste și sînt 
puternic reactivate in ideologia bur
gheză contemporană concepții teo
retice antiumaniste, antidemocratice, 
care sint contrapuse in mod explicit 
gindirii progresiste, revoluționare. 
Prin antidemocratismul tezelor pe 
care le propagă, azi, gîndirea bur
gheză, reacționară, prin anticomu
nismul lor nedisimulat se eviden
țiază încă o dată că termenul prin
cipal de referință al reacției dreptei 
politice a devenit, in acest secol, 
perspectiva transformării revoluțio
nare a societății afirmată prin con
cepția marxistă.

A devenit pe de altă parte tot mai 
evidentă — chiar și pentru expo- 
nenții gindirii burgheze reacționare 
— influența largă a forțelor pro
gresului social și, in acest cadru, a 
concepției revoluționare despre lume. 
„Ideile socialismului, ale indepen
denței șl progresului, sublinia in a- 
cest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se afirmă cu tot mai multă putere, 
in ciuda greutăților, a incercărilor

forțelor retrograde de a ține in toc 
mersul istoriei".

In acest cadru, constituirea și mai 
ales reactivarea unor forme de ac
țiune politică de extremă dreaptă, 
a unor organizații neofasciste, în
deosebi in spațiul politic al unor 
țări care au cunoscut nemijlocit în 
deceniile trei și patru experiența 
dureroasă a unor regimuri fasciste, 
generează neliniște și îngrijorare la 
nivelul conștiinței publice, al forțe
lor progresiste din aceste țări.

Această îngrijorare este cu atit 
mai justificată, cu cit în anumite 
cercuri politice burgheze s-a ma
nifestat și se manifestă încă tole
ranță față de reînvierea unor orga
nizații fasciste, ceea ce nu poate 
constitui decît un factor de încu
rajare pentru actele de violență ale 
formațiunilor neofasciste. Subesti
marea pericolului pe care îl repre
zintă asemenea grupări nu a făcut 
decît. să contribuie, în deceniile trei 
și patru ale secolului nostru, la 
crearea și menținerea unui spațiu de

manevră pentru forțele cele mai 
reacționare, pentru subversiunea 
fascistă. învățămintele istoriei, sufe
rințele uriașe pe care fascismul 
le-a adus omenirii trebuie să con
stituie astăzi un factor de unire a 
tuturor forțelor progresiste împo
triva pericolului pe care îl repre
zintă reactivarea celor mai întune
cate forțe politice ale reacțiunii îm
potriva progresului, păcii și libertății 
popoarelor. Se impune ca, față de 
teoriile retrograde, forțele progresiste 
să fie mai active, gîndirea marxistă 
contemporană să desfășoare o amplă 
activitate de clarificare politlco-ideo- 
logică, de combatere argumentată, 
în cunoștință de cauză, a pozițiilor 
ideologiei burgheze, să se manifeste 
intransigență față de concepțiile, 
orientările, curentele de gîndire 
ostile transformărilor sociale revolu
ționare, față de variantele mai vechi 
sau mai noi ale antiumanismului 
fățiș sau disimulat, față de concep
țiile reacționare.

Pornind de la faptul că. în lumea 
contemporană. în condițiile agravării 
fenomenelor de criză, proprii socie
tății capitaliste, ale crizei economice 
mondiale cu efecte asupra radicali
zării ideologice a unor categorii so
ciale tot mai largi din țările capita
lului, cercurile conducătoare din 
aceste țări apelează tot mai insistent 
la intensificarea campaniei antico
muniste și antisocialiste, partidul 
nostru subliniază necesitatea de a da 
o ripostă fermă celor ce pun sub 
semnul întrebării marile succese ob
ținute in procesul edificării noii 
orînduiri, de a respinge propaganda 
îndreptată împotriva socialismului și 
a teoriei sale revoluționare.

Aceste teme actuale ale confrun
tării ideologice au făcut obiectul 
dezbaterii organizate de redacția 
noastră, la care au participat : lec
tor univ. dr. Nicolae Anghel, dr. Ma
rin Badea, dr. Vasile Fornea.

Casa de cultură din Lugoj Foto : S. Cristian

Condițiile social-politice ale reactivării 
concepțiilor fasciste

MARIN BADEA : în confruntarea 
ideologică dintre concepția revolu
ționară despre lume și teoriile apo
logetice ale capitalismului este pro
bată astăzi in mod concludent influ
ența tot mai largă a forțelor sociale 
progresiste, a idealurilor comunis
mului, a gindirii materialist-dialec- 
tice și istorice.

In Raportul prezentat la cel de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Român s-a accentuat in 
acest sens importanța deosebită a 
desfășurării unei activități politico- 
ideologioe temeinic organizate, por
nind de la cunoașterea aprofundată 
a fenomenelor noi din societatea 
contemporană, a unei activități de 
educație politică a maselor largi 
populare, de combatere hotărită a 
concepțiilor politice retrograde, an
tidemocratice și antiumaniste, ostile 
progresului social.

Recrudescența orientărilor politice 
și ideologice reacționare, pe fondul 
crizei de ansamblu a structurilor so
cietății capitaliste și a valorilor 
acesteia, impune adoptarea unei ati
tudini ferme, intransigente, activi
zarea spiritului militant al teoriei 
revoluționare.

NICOLAE ANGHEL : Așa cum 
este cunoscut, fenomenele de criză 
profundă pe care le cunoaște socie
tatea capitalistă contemporană afec
tează interesele întregii burghezii și 
in primul rind interesele politice ale 
marii burghezii monopoliste, reac
ționare, care, minoritară fiind, își 
vetjle amenințată capacitatea de a 
mataipula în propriile interese des- 
fășurarea vieții politice, in cadrul pe 
cade il oferă democrația burgheză 
și Încearcă să determine o trecere 
spre forme autoritare de exercitare 
a puterii.

Ofensiva forțelor reacționare îm
potriva democrației este organizată 
astăzi atit în plan ideologic, cit și în 
plan practic — politic, prin consti
tuirea de asociații, cluburi, partide 
care militează nemijlocit pentru su
primarea unor drepturi și libertăți 
democratice.

Iată de ce o dezbatere asupra 
ideologiei actuale de extremă 
dreaptă și a neofascismului în spe
cial este deopotrivă oportună și 
necesară. Oportunitatea și necesita
tea ei rezidă în mod esențial în 
faptul că. in ultima vreme, asistăm 
la o veritabilă ofensivă a acestei 
ideologii. In ultimul deceniu se 
constată o puternică resurecție în 
planul dezbaterilor ideologice din 
lumea capitalistă a unor orientări de 
dreapta. în rindul fracțiunilor drep
tei trebuie plasată și extrema dreap
tă actuală, care cunoaște o deose
bită recrudescență în planul acțiu
nilor politice subversive, de natură 
preponderent teroristă, îndreptate 
împotriva regimului politic demo
cratic burghez; sub aspect ideologic, 
extrema dreaptă este puțin elaborată, 
ceea ce, fără îndoială, nu scade

nocivitatea deosebită a tezelor pe 
care le promovează.

Dreapta dintotdeauna s-a erijat 
in apărătoarea sistemelor de relații 
sociale și politice inegalitare. Ca 
urmare a acestui fapt, ea a reflectat 
și promovat interesele acelor forțe 
sociale și politice nemijlocit legate 
de perpetuarea respectivului sistem. 
In mod deosebit, forțele in discuție 
se opun schimbării, transformării pe 
care o percep ca pe un pericol. In 
raport cu pericolul schimbării deci, 
dreapta se erijează in apărător. în
țeleasă in acest fel, extrema 
dreaptă actuală nu face excepție de 
la regulă. Pericolul căruia fracțiu
nile actuale ale dreptei sînt chemate 
să-i facă față sînt toate acele forțe 
sociale și politice naționale și in
ternaționale care — prin proiectele, 
programele și acțiunile lor — pun 
în pericol ordinea capitalistă. Prin
tre acestea, locul central il ocupă 
forțele socialismului și comunismu
lui. De aici derivă și prin aceasta 
se explică anticomunismul violent 
promovat de dreapta actuală și care 
reprezintă una dintre trăsăturile sale 
definitorii.

VASILE FORNEA : în opinia ana
liștilor politici, trei sint factorii 
favorizanți ai reactivării politice și 
Ideologice a fascismului în societa
tea capitalistă contemporană. Este 
vorba în primul rind de marginali- 
zarea unei părți a tineretului și a 
altor categorii afectate de șomaj in 
condițiile crizei economice, de poli
tica imperialistă de escaladare a

cursei înarmărilor, in al doilea rînd 
și, nu mai puțin semnificativ, de 
propaganda anticomunistă și antiso- 
cialistâ dusă in mod constant, în ul
timele 4 decenii, de cercurile reac
ționare din țările capitaliste.

Spre deosebire de simpla aspirație 
a fascismului reminiscent din anii 
postbelici spre reînvierea trecutului, 
noul fascism își pune acum pro
blema adaptării la Împrejurările 
istorice schimbate, optînd de la bun 
început pentru o organizare interna
țională și pentru forme teroriste de 
acțiune.

Așa cum evidențiază, azi, anali
zele istorice ale perioadei postbelice, 
sfirșitul anilor '60 și mișcările so
ciale care au pus in evidență capa
citatea scăzută a structurilor regi
murilor parlamentare de a face față 
unei crize politice majore, aveau să 
readucă în prim planul vieții poli
tice activitatea organizațiilor de tip 
fascist. în planul acțiunilor neofas
ciste din această perioadă se înscrie 
la un loc central punerea în scenă 
a unui program de teroare organi
zată, cunoscut de atunci sub numele 
de „strategia tensiunii". El eviden
țiază astăzi, încă o dată, dacă mai 
era nevoie, pericolul grav pe care îl 
reprezintă acțiunile neofascismului 
în climatul politic contemporan.

Așa cum este cunoscut, in condi
țiile reducerii ritmurilor de creștere 
și ale recesiunii economice prelun
gite, teme cu rezonanță în rindul 
maselor populare sînt speculate în 
mod demagogic în programele poli
tice ale partidelor de extremă dreap
tă. Criza economică și incompleta 
ocupare a forței de muncă autohto
ne oferă propagandei neofasciste 
teme politice care au fost și sînt 
speculate în sensul reactivării idei
lor autoritariste, naționalist-șovine, 
antidemocratice ale fascismului.

„Revizuirea istoriei" — o periculoasă direcție 
de acțiune a ideologiei neofasciste

MARIN BADEA : Neofascismul 
sau fascismul vremurilor noastre, 
fenomen specific societății capita
liste postbelice, este, prin natura Iui, 
o mișcare de extremă dreaptă, un 
produs nemijlocit al unei epoci de 
criză profundă a orinduirii burgheze, 
și nu o criză oarecare, ci una struc
turală. ce atentează ansamblul socie
tății : de la fenomenele economice, 
sociale și politico-instituționale la 
cele culturale, științifice, ideologice 
ș.a.m.d. Neofascismul, indiferent de 
coloratura sa națională, se înfăți
șează ca o primejdie, dacă nu imi
nentă. oricum reală, intrucît acțio
nează cu fermitate pentru abolirea 
democrației, pentru suprimarea drep
turilor și libertăților omului, nu
trind, în planul relațiilor externe, 
țeluri politice de natură a afecta 
stabilitatea vieții internaționale, a 
conduce la împlinirea unor revendi
cări teritoriale, de revanșă, expan
siune economică, militară etc.

Prin ideologia și practica sa poli
tică, neofascismul amintește cu 
multă claritate de forțele de extremă

dreaptă din perioada interbelică. Ca 
și acestea, neofascismul împărtășește 
și cultivă cu îndrăzneală și cu o 
anumită relevanță o ideologie ultra- 
conservatoare, de esență regresivă, 
distingindu-se, ca note caracteristice 
ale sale, o pronunțată demagogie so
cială, un (naționalism exacerbat, 
iraționalismul, antimarxismul viru" 
lent, cultul elitelor, concomitent cu 
disprețul manifest pentru mase, 
antiumanismul funciar, rasismul, 
antisemitismul ș.a.m.d. Pentru neo- 
fascism. libertatea și egalitatea nu 
sint decît izvoare ale slăbiciunii or
ganizării sociale, fiindcă adevăratul 
ferment al structurării societății, 
adevărata sursă a puterii ei ar fi 
■„inegalitatea înnăscută a oamenilor" 
și afirmarea, chiar și în forme din
tre cele mai brutale, a „dreptului 
celui mai tare". O societate „sănă
toasă" n-ar putea ti mai bine întoc
mită, în optica acestor ideologi ai 
revanșei aristocratismului de tip 
feudal, decît pe temelia unei ordini 
sociale strict ierarhizate avînd ca 
element ordonator principiul elitei.

în ciuda experiențelor amare ofe
rite de fascismul perioadei interbe
lice, in special de varianta nazistă 
a acestuia, forțele neofascismului 
pun in evidență o vizibilă preocu
pare pentru reabilitarea „predeceso
rilor", pentru prezentarea în culori 
cit mai atrăgătoare a principalelor 
căpetenii fasciste : de la Hitler sau 
Mussolini la Alfred Rosenberg. Ru
dolf Hess și pînă la generalii și 
ofițerii sub a căror comandă s-au 
înfăptuit marile atrocități antiumane 
atît pe front, cît și în cunoscutele 
lagăre de concentrare. Adepții neo
fascismului îl socotesc și astăzi pe 
Hitler nu numai „nevinovat" pentru 
războiul declanșat în septembrie 
1939, dar chiar un „iubitor al 
păcii". Iar Rudolf Hess ar fi fost, 
nici mai mult, nici mai puțin, decît 
„martirul și eroul păcii, prizonierul 
păcii".

Sint frecvent exaltate așa-zisele 
realizări obținute de Italia lui 
Mussolini, Germania lui Hitler ori 
Spania lui Franco : eliminarea șo
majului, restaurarea păcii sociale, 
dezvoltarea economiei ș.a.m.d., dar 
cu ocolirea tarelor puse în evidență 
de regimurile menționate, adică : 
munca forțată, lipsa oricăror liber
tăți, înăbușirea oricărui strigăt de 
revoltă etc. Ba, mai mult, fenomene 
cumplite ca lagărele de concentrare, 
represiunile sîngeroase, genocidul și 
holocaustul sint, în disprețul conști
inței umane și al adevărului, con
siderate un fals, o invenție, o pură 
propagandă.

VASILE FORNEA: Una din direc
țiile principale de acțiune ideologică 
a cercurilor neofasciste este aceea 
de „revizuire a istoriei", procedeu 
prin care aceste cercuri înțeleg rea
bilitarea personalităților politice ale 
regimului nazist și a ideilor politice 
revanșarde, revizioniste care au de
finit politica fascistă în deceniul 
patru al secolului nostru. Desigur, 
temele revenirii la trecut sint core
late în permanență cu ideea „adap
tării" acestor obiective politice reac
ționare la „noile împrejurări isto
rice".

Așa se evidențiază pe larg, In exe
gezele critice consacrate în litera
tura occidentală acestui fenomen, 
extremismul fascist, care se prezintă 
pe sine ca o „reacție de ordine", ca 
o luptă contra forțelor răului cu 
scopul de „a instaura ordinea" și „a 
promova valorile tradiționale ale 
civilizației". (Fredărio Laurent, L’or- 
chestre noir, Stock, Paris). Acesta se 
vrea a fi o forță de contrapondere, 
un răspuns al dreptei politice față 
de ascensiunea ideilor democratice, 
progresiste, față de creșterea rolului 
mișcării muncitorești în influențarea 
vieții politice contemporane.

Intr-un număr viitor al ziarului 
vom publica partea a ll-a a acestei 
dezbateri.

Dezbatere realizată de
Ioan STANESCU

Flori
pentru fruntași

La Vrzicenl, tirgul unde 
se mai intimpla cite ceva 
doar in ziua de obor, 
cind săteanul dădea sacul 
de griu pentru un metru 
de stambă și un bidon cu 
gaz, unde se vindeau caii 
de furat și pensionari erau 
un învățător, un acar și un 
poștaș, am fost martori la 
o intilnire care pentru cei 
care o organizaseră era 
doar un prilej de a se cu
noaște mai bine, de a ară
ta și altceva decît pricepe
rea profesională dtalată in 
secțiile unei adevărate cita
dele a electronicii roma
nești. Acesta este renu
nț ele Întreprinderii de 
ferite, ale cărei produse 
duc numele acestei așezări 
de pe malul lalomiței pe 
multe din meridianele 
lumii. Produsele reali
zate aici, purtind mar
ca „Romferit", sint so
licitate pe cele cinci con
tinente. Aprecierile se ma
terializează prin cererile 
mereu mai mari și scriso
rile care atestă calitatea. 
Cine ar fi crezut că aici, 
unde și caietele erau adu
se de potcovari de la Plo
iești. se vor realiza perii și 
magneți atit de necesari in
dustriei electronice ? Toa
te acestea au îmbrăcat pe 
scena casei de cultură 
mantia artei, costum purtat 
de muncitori cu înaltă ca
lificare. de specialiști care 
au știut să impletească cu
noștințele profesionale CU 
pasiunea pentru artă. Rînd 
pe rind, succesele au fost 
trecute în revistă cu mo
destie. iar angajamentele 
cu hotărire. Pe parcursul 
a două ore, am urmărit, 
in cadrul unui program de 
ținută șl acuratețe artisti
că. spectacolul „Flori pen
tru fruntașii noștri". Pe 
scenă, electroniștii făceau 
și dovada sensibilității lor 
artistice, iar in sală tova
rășii de muncă și familiile 
lor au știut să le aprecieze 
talentul, ovaționindu-i cu 
dărnicie.

Corul, in care cele mai 
frumoase voci s-au armo
nizat, făcind să vibreze 
cîntecele dedicate condu
cătorului - iubit al țării, 
patriei și partidului, prelu
crările de inaltă virtuozi
tate, a fost din nou la 
înălțimea titlului de lau
reat in Festivalul național 
„Cintarea României", dind

tonul exigenței artistice. 
Ansamblul folcloric s-a 
prezentat, de asemenea, la 
un nivel interpretativ 
înalt, iar interpreta bri
găzii artistice au înfățișat 
un text inspirat din mun
ca și viața colectivului, au 
dat umorului valențele bu
nei calități, dar și adrese 
concrete, cu ce șl cum tre
buie făcut pentru eradi
carea lipsurilor existente. 
Soliștii vocali și instrumen
tiști, recitatorii s-au situat 
și ei la înălțimea exigen
țelor publicului. O impre
sie deosebită a lăsat și 
scurtmetrajul realizat de 
cineclubul „Refep", ale că
rui imagini și mesaj au 
depășit cotele amatoris
mului, impresionind prin 
idee.

La reușita spectacolului 
și-au adus contribuția for
mația de dans modern și 
grupul folk de la. liceul 
industrial al Întreprinderii 
de ferite, grupul vocal și 
formația de dansuri popu
lare a grădiniței cu orar 
prelungit care funcționează 
pe lingă unitate. Astfel, 
pe scenă au urcat artiști 
amatori din toate genera
țiile, intr-o mare familie 
unită de o pasiune comu
nă : pasiunea pentru artă, 
pentru frumos.

Invitații electroni știlor 
au fost * regizorul Matei 
Alexandru de la Teatrul 
național „I. L. Caragiale", 
actrița Ortansa Stănescu 
și cuplul Camelia și Dan 
Mitoșeru de la Teatrul sa
tiric „Constantin Tănase". 
In foaier a fost aranjată o 
expoziție cu obiecte de 
artizanat și una filatelici, 
avînd ca temă „Istoria 
românilor în emisiuni de
dicate războiului de inde
pendență", iar sala mică a 
găzduit și ea exponatele 
cercului de creație tehnico- 
științifică și expoziția de 
grafică cu lucrări aparți- 
nind inginerului Marius 
Stan.

Prezențele scenice șl ex
pozițiile dovedesc că aici 
se desfășoară o bogată 
activitate cultural-artistică, 
reunind și valoriflcind ta
lentele acestui prestigios 
colectiv muncitoresc.

Mihal V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii”
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REZULTATE 

REMARCABILE 
ALE ȘCOLII 
MUZICALE 

ROMANEȘTI
I.a concursul international 

de interpretare de la Stresa 
— Italia, desfășurat luna a- 
ceasta, participants români, 
elevi din Capitală și din alte 
localități, au obținut rezulta
te remarcabile, confirmind, 
și cu acest prilej, prestigiul 
școlii noastre muzicale.

La secția vioară a tradi
ționalului concurs, premiul I 
absolut a fost obținut de Flo- 
rica Grigoraș, Cătălin Mugur 
și Dan Vornicelu, elevi ai 
Liceului de artă „George 
Enescu" din București. A- 
ceeași distincție a revenit e- 
levilor Florica Grigoraș și 
Cătălin Mugur pentru inter
pretarea la duo vioară. Ju
riul a acordat, de asemenea, 
premiul I elevului Cosmin 
Stoica de Ia același liceu. 
Premiul II a fost atribuit e- 
levilor Bogdan Dumitrașcu 
de la Liceul de artă din Iași 
și Cristina Buciu de la Liceul 
„George Enescu", iar premiul 
III elevei Rodlca Harda de 
la Liceul de artă din Cluj- 
Napoca.

La secția de pian a con
cursului, premiul I absolut a 
fost decernat elevei Adela 
Pleșca dc la Liceul de artă 
din Cluj-Napoca, premiul I 
elevilor Eva Cu.șmir de Ia 
Liceul de artă din Iași și 
Alberta Alexandrescu de la 
Liceul „George Enescu", pre
miul II elevilor Laura Puiu 
și Antonia Puiu de la Li
ceul „George Enescu", care 
au obținut, totodată, premiul 
III la pian la patru mîini.

(Agerpres)

Scriitorii clasici reprezintă, in li
teratura oricărui popor, valori
le lui fundamentale, reperele 

stabile la care urmașii se raportează 
necontenit, contribuind prin această 
acțiune, înnobilată de spiritul critic 
și experiențele fiecărei epoci, la evo
luția și consolidarea conștiinței cul
turale naționale. în vremea noastră 
se adeverește mai mult ca oricînd 
ideea că reeditarea științifică a ma
rilor clasici și studiul lor sistematic 
și in profunzime nu înseamnă doar 
respect pentru tradiție și reactuali
zarea ei periodică, ci reinterpretarea 
ei critică integrală, concepută ca ele
ment esențial în afirmarea unei vii 
continuități în spiritualitatea noas
tră prin dobindirea celei mai largi 
și mai sigure perspective în evalua
rea literaturii române in totalitatea 
ei. Credința lui G. Călinescu. după 
care „raportarea la spiritul integral 
al unei literaturi" este „cel mai util 
instrument de estimațiune critică" și 
literară, capătă astăzi adînci semni
ficații, aceasta fiind nu numai un 
act de creație, dar totodată și unul 
de cultură, ca formă a conștiinței 
naționale.

Unul din cele mai importante fe
nomene intîmplate în ultimele două 
decenii este tocmai această nouă și 
profundă asumare critică a valorilor 
literare fundamentale ale trecutului 
nostru prin întreținerea une- adevă
rate conștiințe a continuității, vitală 
pentru metabolismul oricărei culturi 
naționale. Lucrul a fost posibil da
torită unui efort excepțional in ac
tivitatea de reeditare științifică a 
operei marilor scriitori clasici din 
epoca de cultură a Junimii (Emines- 
cu. Creangă. Maiorescu. Slavici, Ca
ragiale) și din aceea interbelică (Sa- 
doveanu, Rebreanu. Arghezi, Camil 
Petrescu, Blaga, Călinescu). De fapt, 
au putut astfel reveni definitiv in 
conștiința națională de azi toate va
lorile majore (și adine specifice 
prin viziunea lor artistică) datorate 
geniului creator românesc, realizîn- 
du-se, în acest fel, condițiile nece
sare cunoașterii șl aprecierii lor in
tr-un spațiu spiritual mai larg, acela 
al culturii europene.

Un semn sigur al modernizării for
melor culturii românești contempo
rane, de răspundere cu adevărat ști

ințifică și politică în fața istoriei 
prezente și viitoare, este nu numai 
receptarea critică a întregii moște
niri literare viabile a trecutului, dar 
și cunoașterea ei integrală, prin 
ediții corespunzătoare, de către noile 
generații de cititori. Putem vorbi cu 
adevărat de maturizare doar atunci 
cind putem vorbi de reeditarea. în 
întregime, cu comentariile critice și 
istorico-literare de rigoare, a operei 
marilor scriitori clasici, a lui Emi- 
nescu în primul rind. poetul care 
reprezintă o sinteză unică, de am
ploare universală, a spiritului crea
tor al nației.

pări este și colecția specializată 
Eminesciana care apare (din anul 
1974) la Editura Junimea din Iași și 
contribuie (prin cele 40 de volume 
apărute pînă acum) la cunoașterea și 
judecarea intr-un spirit integrator a 
operei și gindirii celui mai mare 
scriitor român, precum și la atrage
rea spre lectură â unui public foarte 
larg, in primul rind a tineretului.

Cunoașterea din interior și asuma
rea lucidă a operei tuturor marilor 
noștri clasici, adică a permanențelor 
estetice ale literaturii noastre, au 
ajuns astăzi să se constituie într-un 
adevărat proces organic ale cărui re-

însăși istoria literară, prin cele mal 
importante studii apărute in această 
perioadă, și-a modificat in chip se
rios statutul. Dintr-o disciplină mai 
mult istorică și sociologică, preocu
pată mai ales de cercetarea relației 
scriitor-societate și operă-societate, 
istoria literară a devenit o formă ac
tivă șt cuprinzătoare de critică, tot 
mai decis modernă prin sistemul ei 
de lectură și criteriile de evaluare, 
in primul rînd estetică, a operei. 
Ideea mai veche a lui Călinescu, 
după care istoria literară este „forma 
cea mai largă de critică", se cristali
zează azi într-un act critic totaliza-

Creația literară și conștiința continuității
O ediție științifică și cu adevărat 

integrală a operei celui mai mare 
scriitor român este o problemă de 
conștiință a culturii noastre, o do
vadă că astăzi datoria față de reedi
tarea lui Eminescu este, deopotrivă, 
înțeleasă ca una politică și națională. 
Și această idee se materializează sub 
ochii noștri prin realizarea unei edi
ții critice complete a operei emines
ciene. în continuarea celebrei ediții, 
de ținută cu adevărat europeană, în
tocmită de Perpessicius.

Prin apariția acestei ediții la Edi
tura Academiei Republicii Socialiste 
România (precum si a aceleia scoa
se de Editura .,Minerva"), însăși 
exegeza critică eminesciană, tot mai 
abundentă și mai diversă ca metode 
de cercetare, este obligată să-și re
evalueze perspectivele, in sensul că 
un studiu totalizant al operei Iui 
Eminescu, așa cum ii cerea o dată 
N. Iorga, este acum nu numai posi
bil, dar și absolut necesar (după 
marea exegeză întreprinsă de Căli
nescu) pentru a fixa mai bine locul 
poetului in evoluția creației și cuge
tării românești și. în cele din urmă, 
pentru a-1 încadra cu argumentele 
valorii în aria largă a spiritului eu
ropean. O expresie a acestor preocu-

zuitate au structura unor realități de 
o remarcabilă comprehensiune și im
portanță intelectuală, hotăritoare, de 
fapt, pentru consolidarea spiritului 
patriotic al culturii contemporane și 
realizarea unei adevărate continuități 
între generații. Poate lucrul cel mai 
important afirmat la noi în acești 
ani în domeniul exegezei critice este 
depășirea opticii ocazionale, de co
mentare a operei marilor scriitori 
din trecut doar cu prilejul anumitor 
date calendaristice fixe (aniversări 
sau comemorări).

Ajungînd, prin bune și diverse 
ediții, la conștiința contemporaneită
ții, a publicului larg doritor de cul
tură, operele marilor clasici, de la 
Eminescu la Călinescu, se află ast
fel continuu în circuitul cel mai viu 
al valorilor artistice și contribuie în 
mod hotăritor la afirmarea in lume 
a spiritului creator românesc. O con
tribuție de seamă au, in acest sens, 
și traducerile (mai ales din poezie) 
efectuate la noi in ultimele două de
cenii (merite cu totul deosebite in 
publicarea lor îi revin Editurii „Mi
nerva").

într-un asemenea context cultural, 
în care valorile pot fl recunoscute, 
apreciate și ierarhizate din interior,

tor In cuprinsul căruia modalitățile 
de analiză devenite clasice n-au ră
mas cituși de puțin impermeabile la 
perspectivele lucide de înnoire pro
puse de metodele moderne.

Fapt important, critica și istoria 
noastră literară, prin reprezentanții 
ei cei mai avizați și de autoritate, 
se modernizează în spiritul unui 
echilibru care este, deopotrivă, o 
consecință a solidității tradiției cri
ticii naționale, a continuării ei crea
toare într-o durată românească și a 
rezistenței, verificată istoric, a spiri
tului critic autohton față de imitația 
sterilă și modele trecătoare. Acest 
fapt se confirmă poate nu atît in 
critica foiletonistică, al cărei obiec
tiv imediat este judecata de valoare, 
cit in critica de interpretare a valo
rilor literare reprezentative din tre
cut, In primul rind a valorilor cla
sice.

Un critic de la începutul secolului 
— Ilarie Chendi — cerea să se scrie 
monografiile scriitorilor noștri, ac
țiune începută la noi, intr-o perspec
tivă modernă, în epoca interbelică, 
grație eforturilor lui Călinescu de 
înnoire a istoriografiei literare. 
Acest început solid, de anvergură 
europeană, cu monografiile despre

Eminescu și Creangă, se continuă as
tăzi pe mai multe direcții, într-un 
efort conjugat de revalorificare ști
ințifică, prin studii și cărți dedicate 
tuturor operelor și autorilor clasici. 
Datorită unei strategii a lecturii și a 
unei optici ideologice clarvăzătoare, 
ciștigul este, deopotrivă, in ordinea 
diferențierii modalităților de inves
tigație și a interpretării critice pro- 
priu-zise, nu o dată efectuate pe 
direcții foarte puțin explorate altă
dată, de unde posibilitatea unui dia
log cultural la alte trepte valorice.

Se poate observa că diversitatea 
opiniilor, in acești ani, despre crea
ția unui mare scriitor din trecut, este 
și expresia unei înțelegeri mai 
adînci. în dezbaterile teoretice, a ra
portului obiect! vitate-subiecti vi tate 
(lămurit totuși, înainte, de Călines
cu). Prezentă in orice act critic de 
interpretare literară, subiectivitatea 
nu împiedică afirmarea adevărului. 
Aceasta se verifică (și poate fi ori
cînd verificat) prin apelul la operă, 
singura ce rămine neschimbată în 
procesul de receptare. Astăzi, ni
meni nu mai obiectează că unui 
scriitor clasic i se dedică mai multe 
cărți (fapt care acum două decenii 
era mai greu de Înțeles).

Semnul maturizării depline a isto
riei noastre literare și a contribuției 
aduse de ea la inîărirea și afirmarea 
culturii românești de azi este apa
riția, in aceste două decenii — ale 
căror deschideri spirituale sînt da
torate spiritului Congresului a! IX- 
lea al partidului — a mai multor 
cărți valoroase consacrate marilor 
scriitori : Eminescu, Aiecsandri. Ma
iorescu, Creangă, Caragiale. Slavici, 
Sadoveanu, Blaga. Călinescu. Re
breanu. Cum temeiul clasicizăril con
tinue a literaturii noastre și a inte
grării ei într-o durată internațională 
il constituie tocmai existența marilor 
scriitori clasici din epoca Junimii și 
din aceea interbelică, este de con
cluzionat că studiul operei lor. legat 
indisolubil și stimulat de acțiunea de 
reeditare științifică, reprezintă, în 
actualitate, un moment in «uropeni- 
zarea conștiinței literare românești.

Mihai DRAGAN
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• VALOROASE TEZAURE MO
NETARE. ultima vreme, Muzeul de 
istorie din Bacău a intrat in posesia unor 
valoroase tezaure monetare, datate intre 
secolele II—I i.e.n. și primul deceniu al 
erei noastre — ne comunică arheologul 
Viorel Căpitanu. Dintre aceste tezaure, 
două au fost descoperite in cadrul săpătu
rilor de la Răcătău. cetate dacică identifi
cată cu antica Tamasidava de pe celebra 
hartă a lui Ptolemeu, unul a fost dat la 
iveală în zona necropolei tumulare, la circa 
un kilometru de așezare, în apropiere de 
Pîncești, iar alte două în satul Corni, nu 
departe de Răcătău, sat în care a fost 
identificată o altă așezare geto-dacică. Cele 
5 tezaure cuprind peste 500 de denari ro
mani din argint si imitații dacice după 
aceștia. Aceste tezaure monetare probează 
legăturile economice trainice, statornicite 
între daci și romani in perioada Burebista — 
Decebal, răstimp în care așezările dacice 
fortificate de pe Șiret (Poiana. Răcătău și 
Brad, identificate cu anticele Piroboridava, 
Tamasidava și Zargidava) au cunoscut 
maxima lor dezvoltare, datorită marelui 
drum comercial de pe Șiret. Aceste le
gături se vor intensifica în perioada ce a 
urmat cuceririi Daciei de către romani, așa 
cum o atestă descoperiri monetare și de 
altă natură (ceramică, unelte, podoabe) din 
zonă, ilustrînd puternica influență romană 
asupra locuitorilor acestei regiuni.

• VETRE DE ISTORIE ÎN SU
DUL CÎMPIEI ROMÂNE. In norduI 
localității Daia (județul Giurgiu), la apro
ximativ 3 kilometri, în punctul „Fîntîna 
Mare" — ne comunică prof. Cristian F. 
Schuster — cercetări efectuate la supra
față au dus la recoltarea unor materiale 
ceramice aoarținînd epocii bronzului și 
culturii Basarabi (sec. VIII—VI i.e.n.). Pie
sele recuperate sînt frumos împodobite cu 
striații grupate în mai multe registre, figuri 
geometrice, triunghiuri, briuri. precum și 
șiraguri de incizii făcute cu unghia și 
pieptenele. Prezența geților este atestată de 
urmele materiale culese de 
deal, unde s-a descoperit la 
1,10 metri Un vas de lut 
lance de fier, avind urme_ _______ ...
tensă. în alt punct, la mică distanță de 
stația C.F.R. Daia. s-au găsit într-un vas, 
care probabil a avut și capac, resturi de 
oase calcinate și două virfuri de săgeată, 
databile în secolele II—I î.e.n. Cele două 
zone de interes arheologic confirmă deci 
existența pe aceste locuri a unor morminte 
de incinerație aparținind La Tene-ului getic. 
Materialele de la Daia se integrează, așa
dar, in faciesurile specifice epocilor bron
zului și fierului sau civilizației getice din 
Cimpia Munteniei, subliniind puternica 
viață economico-culturală ce a pulsat de-a 
lungul vremurilor in arealul orașului 
Giurgiu.

pe panta unui 
o adincime de 
și un vîrf de 
de ardere in-

• VIATA ÎNTR-UN CASTRU 
ROMAN DIN DACIA INTRACAR
PATICĂ, Revista „Studii și cercetări de 
istorie veche și arheologie" publică In pri
mul său număr din acest an un repertoriu 
de obiecte de bronz descoperite în castrul 
roman de la Gilău, județul Cluj. Catalo
gul, întocmit de Alexandru Diaconescu și 
Coriolan Opreanu, cuprinde date despre 67 
de piese metalice scoase la iveală aici : 
vase, piese de mobilier, accesorii pentru 
timplărie, chei, instrumente medicale, po
doabe. piese de atelaje, de harnașament și 
de echipament militar, aplici și pandantive. 
Descrierea minuțioasă a fiecărui obiect in 
parte, ca și considerațiile generale ce înso
țesc repertoriul vin să arunce noi lumini 
asupra vieții cotidiene dlntr-un castru si
tuat în nordul Daciei romane, asupra ocu
pațiilor, obiceiurilor, confortului material 
al celor ce trăiau aici. Totodată, aceste des
coperiri vin să ateste faptul că o bună 
parte din aceste produse 
plan local, dovedindu-se 
că aceste castre nu erau 
tare și administrative, ci 
ducție economică.

erau realizate pe 
o dată mai 
doar centre 
și centre de

mult 
mili- 
pro-

• SATUL BUCOVINEAN 
ÎNCEPUTUL VEACULUI 
CUT. La rubrica „Revista revistelor de 
istorie", prof. Louis Roman prezintă, în 
numărul 3/1987 al „Revistei de istorie", cu
prinsul unei culegeri de materiale și studii 
de demografie istorică apărută sub egida 
Academiei Poloneze de Științe. In această 
publicație, autorul recenziei a descoperit 
datele unei conscripții militare din 1808 — 
necunoscută istoriografiei noastre — in 
care sînt însumate și date statistice privi
toare la 2 tirguri și 25 de sate bucovinene. 
Pe baza lor. autorul formulează interesante 
concluzii privind satul bucovinean de la 
începutul veacului trecut. Este vorba de 
sate mari, in majoritatea cazurilor cu pes
te 500 de locuitori, dar cele mai popu
late au chiar 1 238 și, respectiv, 1 333 locui
tori. rezultat al unui îndelung proces de 
comasare a așezărilor rurale de pe cîte o 
moșie boierească. Casele erau de regulă 
mici, cu o singură cameră, foarte rar cu 
două — expresie a stării materiale precare 
a țărănimii sub dominația habsburgică. 
Numărul mediu de membri ai unei case 
este adesea foarte ridicat — 6 sau chiar 7.

LA 
TRE-

© STATORNICE GINDURI RO
MÂNEȘTI DE PACE. Filiala Arhive- 
lor Statului București păstrează în fondu
rile sale 
varășa Eleonora 
lei

după cum ne 
Mitrescu, 

numeroase mărturii 
despre activitatea „Cercului 
București", organizat de Partidul 
Democrat din România, cerc 
drept scop, așa cum se menționa într-un 
manifest lansat la 16 martie 1914, „un ideal 
înalt și își propune o operă mare de în
deplinit. Idealul lui. cel socialist, se poate 
rezuma in cuvinte — Dreptate pentru toți 
— și opera ce își propune a face este — 
Deșteptarea femeii în țara s noastră". Cer
cul a întreprins numeroase acțiuni în ve
derea organizării femeilor din țara noastră 
în lupta pentru obținerea de largi drepturi 
cetățenești pentru acestea. O amplă ac
țiune a organizat cercul la 3 august 1914, 
femeile fiind chemate printr-un manifest 
să se pronunțe „pentru pace, contra războ
iului. pentru triumful idealului socialist...". 
Adunarea s-a încheiat prin adoptarea unei 
moțiuni de protest împotriva războiului, 
femeile din întreaga țară fiind chemate „ca 
în aceste momente grele să se grupeze, in 
jurul Partidului Social-Democrat, singurul 
care Ie va apăra interesele !“

comunică to- 
șefa filia- 

documentare 
feminin din 

Social- 
ce avea

Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația țărilor africane din „prima linie"

Primire la C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)
cu lupta popoarelor din această par
te a continentului, a tuturor popoa
relor de pe continent, pentru lichi
darea totală a colonialismului, a ori
căror forme de dominație si asupri
re. pentru apărarea și consolidarea 
independentei naționale, pentru dez
voltarea economică și socială de sine 
stătătoare. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
România condamnă cu toată fermi
tatea actele agresive ale Africii de 
Sud contra statelor independente 
vecine, politica rasistă, de apartheid, 
măsurile de represiune ale autorită
ților de la Pretoria împotriva popu
lației africane majoritare din aceas
tă țară. A fost 'exprimat sprijinul 
activ al României cu lupta justă a 
poporului namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru dobindirea inde
pendenței naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat necesitatea întăririi co
laborării popoarelor africane, pre
cum și rolul important ce revine 
Organizației Unității Africane in 
dezvoltarea conlucrării între țările 
continentului. în unirea eforturilor 
lor pentru asigurarea dezvoltării

CONFERINȚA DE PRESA
La încheierea vizitei în tara noas

tră. delegația țărilor africane din 
Africa australă a avut joi după- 
amiază o întîlnire cu reprezentanți 
ai ziarelor centrale. Agenției române 
de presă Agerpres, Radioteleviziunii, 
precum și cu corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.

In declarația făcută cu acest pri
lej, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Zambia, Luke Mwanan- 
shiku, șeful delegației, a adresat pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
calde mulțumiri — in numele său 
și al membrilor delegației — pentru 
onoarea de a fi fost primiți de șeful 
statului român, pentru convorbirea 
avută cu acest prilej. Președintele 
Nicolae Ceaușescu — a spus el — 
a efectuat vizite în aproape fiecare 
țară din Africa, reliefînd cu acest 
prilej politica României de spriji
nire a luptei noastre pentru liber
tate. independentă și progres. împo
triva rasismului. în numele condu
cătorilor țărilor noastre exprimăm 
aprecierile și mulțumirile pentru 
aiutorul statornic acordat de Româ
nia cauzei drepte a popoarelor sta
telor africane din „prima linie". Mi
nistrul zambian a mulțumit, de ase
menea. partidului, guvernului și po
porului român pentru deosebita ospi
talitate de care delegația s-a bucu
rat in timpul șederii în tara noastră. 
Vorbitorul a scos, totodată, in evi
dență acordul deplin și identitatea 
punctelor de vedere manifestate în 
timpul convorbirilor avute la Bucu
rești în problemele privind Africa 
australă. înfăptuirea dezarmării, in 
primul rînd a celei nucleare, si a 
păcii în Jume. Părăsind România, a 
spus el, doresc să exprim satisfac
ția deplină pentru rezultatele rod
nici» ale vizitei noastre.

Ih cuvintul său. ministrul afaceri
lor'externe al Republicii Zimbabwe, 
Witness Mangwende, a elogiat în 
cuvinte calde prestigiul de care se 
bucură în lume șeful statului ro
mân. Nu se poate sâ nu-ți dai sea
ma, a subliniat el, că te afli in pre

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 24 aprilie, ora 20 — 27 
aprilie, ora 20. în țară : Vremea se va 
încălzi treptat. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în nordul tă
rii. Se vor semnala precipitații, sub 
formă de ploaie, care vor avea și ca
racter de aversă, pe alocuri. In nordul 
țării și. Izolat, în celelalte regiuni. 

economico-sociale și consolidarea in
dependentei. in rezolvarea pe cale 
politică a problemelor existente în
tre statele din această regiune. S-a 
subliniat că România este hotărîtâ 
sâ dezvolte, în continuare, cu țările 
din „prima linie", cu toate țările 
africane, o largă colaborare econo
mică, tehnico-științifică și în alte 
domenii, ca parte integrantă a soli
darității cu aceste state, în lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului. a politicii rasiste și de 
apartheid.

In cadrul întrevederii, referindu-se 
la o serie de aspecte majore ale 
vieții internaționale. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că, 
în împrejurările actuale, se impune 
ca toate popoarele, forțele progre
siste, realiste de pretutindeni să-și 
unească eforturile și să acționeze cu 
fermitate in vederea opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la măsuri 
concrete de dezarmare. în primul 
rînd de dezarmare nucleară, a in
staurării unui climat de destindere, 
securitate, pace, înțelegere și con
lucrare pașnică. în care națiunile 
să-și poată concentra eforturile 
creatoare în direcția dezvoltării li
bere. independente, pe calea pro
gresului economic și social.

zența unei mari personalități, ce se 
impune prin ideile, idealurile, obiec
tivele, aspirațiile, speranțele și ca
pacitatea sa de a vedea cu clarita
te viitorul. Pot să vă asigur că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu va in
tra în istorie ca unul din marii sus
ținători ai cauzei popoarelor opri
mate din întreaga lume. Noi toți, ca 
mișcări de eliberare, l-am cunoscut 
într-un fel sau altul. Noi toți am 
primit sprijin încă de cînd luptam 
pentru independență. 11 avem astăzi 
alături în bătălia noastră pentru 
dezvoltarea economiilor proprii, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
popoarelor noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
cu adevărat un campion al păcii; nu 
numai că își consacră activitatea, în 
special înfăptuirii dezarmării nu
cleare, ci se situează ferm și în fa
voarea reducerii armamentelor con
venționale. Mai mult decît atît. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu perso
nal a decis reducerea unilaterală de 
către România a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
eu 5 Ia sută. Ce indiciu mal puter
nic poate exista al atașamentului 
său față de pace ?

In continuare, membri al delega
ției țărilor din Africa australă au 
răspuns întrebărilor ziariștilor, re- 
levînd aspecte majore ale situației, 
din această parte a continentului a- 
frican, au prezentat măsuri și ini
țiative ale țărilor pe care le repre
zintă in direcția eliminării totale a 
colonialismului și neocolonialism::- 
lui pe continentul african, a politicii 
rasiste de apartheid practicate de 
regimul de la Pretoria, care neagă 
dreptul poporului namibian la inde
pendentă și care constituie un factor 
destabilizator pentru țările indepen
denta vecine. Totodată, vorbitorii au 
scos In evidență acțiunile diploma
tice întreprinse de țările din „prima 
linie" la O.N.U., în cadrul O.U.A.. al 
mișcării de nealiniere, pentru adop
tarea de sancțiuni economice îm
potriva regimului sud-african.

Vîntul va sufla slab ptnâ la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, mai coborîte în 
prima noapte, pînă Ia minus 2 grade, 
în depresiunile intramontane. Iar cele 
maxime între 14 și 24 de grade. Pe 
alocuri. în depresiunile intramontane. 
în prima noapte, se va produce bru
mă. Local se va semnala ceată slabă, 
în București : Vremea se va încălzi 
treptat. Cerul va fi variabil, cu con
diții reduse de averse de ploaie. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila în
tre 3 și 7 grade, iar cele maxime între 
20 și 24 de grade.

Arătînd că una din problemele 
foarte importante o constituie lichi
darea .subdezvoltării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
trebuie să se facă totul pentru o 
soluționare globală a acesteia — 
inclusiv a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare. în acest sens, a fost eviden
țiată însemnătatea întăririi unității 
și colaborării dintre țările în curs 
de dezvoltare, atît pentru a stabili 
o platformă comună în negocierile 
cu țările dezvoltate, cit si pentru asi
gurarea dezvoltării lor economico- 
sociale independente.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că vi
zita acestei delegații la București 
reprezintă o manifestare a solidari
tății dintre România și țările din 
„prima linie" in lupta împotriva im
perialismului și colonialismului, a 
politicii rasiste și de apartheid, pen
tru pace, pentru noi relații in viața 
internațională.

La primire a luat parte loan Totu. 
ministrul afacerilor externe.

Au fost de față Stephen Chiketa, 
ambasadorul Republicii Zimbabwe 
la București, și Evans Munyama, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Zambiei în România.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. loan 
Totu. s-a întilnit. joi. cu delegația la 
nivel ministerial a țărilor africane 
din „prima linie".

S-a efectuat un schimb de păreri 
în legătură cu situația internaționa
lă în ansamblu si, îndeosebi, cu pri
vire Ia problemele din Africa aus
trală. Au fost abordate, de aseme
nea. aspecte ale dezvoltării relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și aceste țări.

în aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe al României a oferit un 
dejun în onoarea oaspeților.

Au luat parte Dimitrie Ancuța, 
viceprim-ministru al guvernului, 
miniștri, alte persoane oficiale ro
mâne. precum și șefi de misiuni di
plomatice ale statelor africane în 
România.

Seara, membrii delegației au pă
răsit Capitala.

♦
La sala Dalles din Capitală a fost 

deschisă, joi. expoziția „Prezențe 
culturale din Ecuador", înscrisă în 
cadrul relațiilor de colaborate cultu
rală dintre cele două țări. Obiectele 
de artă și costumele tradiționale 
ecuadoriene. ca și imaginile fotogra
fice prezentate stau mărturie cultu
rii si frumuseților naturale ale aces
tei țări.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului A- 
facerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Filoteo Samanie
go Salazar, ambasadorul Republicii 
Ecuador la București, șefi de mi
siuni diplomatice .acreditați ,în țara 
noastră.

★
La Complexul expozițional din 

Piața Scinteii s-a deschis, joii Ex
poziția industriei construcțiilor de 
mașini din R.P. Ungară. întreprin
deri de comerț exterior si unități 
producătoare expun mașini-unelte. 
componente de mașini, aparate -de 
măsură si control, destinate diver
selor ramuri industriale.

Sos Gyula, adjunct al ministrului 
Industriei din R.P. Ungară, a rostit 
o alocuțiune.

La vernisai au luat parte membri 
ai conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, reprezen
tanți ai altor ministere si instituții 
centrale.

Au fost prezenți ambasadorul R.P. 
Ungare la București, Păi Szlits, 
membri al corpului diplomatic, 
acreditatt in țara noastră.

Expoziția rărnîrie deschisă pînă la 
29 aprilie a.c.

(Agerpres)

Tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit, joi, 
delegația Uniunii Tinerilor Comu
niști din Cuba, condusă de tovarășul 
Roberto Robaina Gonzales, prim- 
secretar al Comitetului Național al 
organizației, care, la invitația C.C. al 
U.T.C., efectuează o vizită in țara 
noastră.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate raporturile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cuba, dintre . cele două țări și po
poare, subliniindu-se rolul determi
nant al întîlnirilor la cel mai înalt

MITINGUL DE PRIETENIE DINTRE TINERETUl ROMÂN
SI TINERETUl CUBANEZ

Cu 'prilejul vizitei pe care o efec
tuează în țara noastră delegația 
Uniunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba, joi a avut loc în Capitală un 
miting de prietenie dintre tineretul 
român și tineretul cubanez.

Au luat cuvintul tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., și tovarășul Roberto Ro
baina Gonzales, prim-secretar al 
Comitetului Național al Uniunii Ti
nerilor Comuniști din Cuba, care au 
evidențiat bunele relații de priete
nie și colaborare statornicite între 
popoarele român și cubanez, între 
partidele și țările noastre, contribu
ția pe care organizațiile de tineret 
din cele două țări o aduc la ampli
ficarea acestor raporturi, la trans
punerea în viață a înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului 
româno-cubanez la cel mai înalt 
nivel.

A fost reafirmată șî cu această 
ocazie hotărîrea de a se acționa și 
în viitor pentru extinderea conlu

Deschiderea lucrărilor sesiunii anuale 
de comunicări științifice a Centrului 

de cercetări pentru problemele tineretului
Joi s-au deschis Ia București lu

crările sesiunii anuale de comunicări 
științifice a Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, cu 
tema „Pregătirea și perfecționarea 
profesională a tineretului și cerin
țele progresului tehnico-științific".

La manifestare participă cercetă
tori, cadre didactice din învățămîn- 
tul liceal și universitar, specialiști 
din unitățile productive, activiști de 
partid și ai organizațiilor de tineret.

Reuniunea dezbate o amplă pro
blematică referitoare la orientarea, 
pregătirea și perfecționarea școlară 
și profesională, Ia educația prin 
muncă și integrarea socio-profesio- 
nală a tineretului. Sint examinate 
aspecte privind implicațiile revolu
ției științi£icoTtehnice contemporane 
asupra conținutului procesului de 
învățămînt. condițiile economice, so
ciale, culturale ale perfecționării 
profesionale, rolul tineretului în pro
cesul de modernizare, automatizare 
și robotizare a producției, valorile 
comportamentele și relațiile de mun
că determinate de schimbarea teh
nologică și socială. Un Ioc distinct 
este acordat analizei cadrului și mo

tv
20.00 Telejurnal. Zilei muncii — faptele 

de muncă ale țării
20.20 Viața economică
20,35 Partid, lumina împlinirii noastre. 

Versuri șl cîntece 

nivel pentru continua dezvoltare a 
acestora. în acest cadru, s-au relevat 
bunele relații dintre Uniunea Tine
retului Comunist din România și 
Uniunea Tinerilor Comuniști din 
Cuba, contribuția pe care organiza
țiile de tineret din cele două țări au 
adus-o și o pot aduce, în continuare, 
la întărirea prieteniei și conlucrării 
româno-cubaneze.

La primire a participat tovarășul 
Nicu Ceaușescu, membra supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-seeretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist.

A fost de față Rodney A. Lopez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

crării între organizațiile de tineret 
din Republica Socialistă România și 
Republica Cuba.

In cursul mitingului au fost re
liefate preocupările și activitatea ti
neretului român și tineretului cuba
nez pentru înfăptuirea obiectivelor 
de dezvoltare economico-socială a 
celor două țări.

Abordîndu-se o serie de proble
me actuale ale mișcării internațio
nale de tineret și stude.nți, a fost 
relevat rolul deosebit de important 
ce revine tinerei generații în înfăp
tuirea năzuințelor de pace și pro
gres ale omenirii. In acest context, 
a fost exprimată hotărîrea celor 
două organizații de tineret de a ac
ționa. împreună cu tineretul demo
cratic și progresist de pretutindeni, 
pentru realizarea unui climat de 
pace și destindere în lume, pentru 
înfăptuirea dezarmării, și in primul 
rînd a dezarmării nucleare, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

La miting a luat parte Rodney 
A. Lopez, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

dalităților optime de valorificare a 
potențialului creator al tineretului, 
în vederea asigurării progresului 
multilateral al țării.

In deschiderea lucrărilor sesiunii 
a luat cuvintul tovarășul Nicu 
Ceaușescu. membra supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., care a evidențiat preocupă
rile constante ale partidului nostru, 
ale secretarului său general, pentru 
formarea multilaterală a tuturor 
categoriilor de tineri și continua 
perfecționare a pregătirii lor pro
fesionale. corespunzător cerințelor 
revoluției științifico-tehnice contem
porane. precum și a obiectivelor de 
dezvoltare social-economică a țării 
noastre pe baza programelor adopta
te de Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
în continuare au fost prezentate 
sarcinile ce revin organelor și orga
nizațiilor U.T.C. în stimularea narti- 
cipării tineretului Ia modernizarea 
producției, la promovarea progresu
lui tehnico-științific. la crearea ca
drului propice de pregătire, speciali
zare și policalificare a tinerilor.

Lucrările sesiunii continuă.

20.45 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane

21,05 Serial științific (color). „Conti
nentul subteran**. Producție a Te
leviziunii române. Episodul 3 : 
„Acolo unde doarme iarna !“

21.30 Pe magistrala Poarta Albă — Mi
dia — Năvodari (color). Reportaj

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL TRIMESTRU

Publicăm în continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, agricultură, precum și din domeniul cir
culației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele trei luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
în criteriile de organizare a întrecerii, la sfirșitul lunii martie pe pri
mele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA EXTRACȚIEI 
CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA 
Locul I : întreprinderea minieră 

Rovinari, județul Gorj, cu 819,4 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Craiova, eu 351,8 puncte.
Locul II ; întreprinderea elec- 

trocentrale Zalău, cu 272,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA FORAJULUI 

SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE 
Locul I : Schela de foraj Meli- 

nești, județul Dolj, cu 919,5 puncte.
IN INDUSTRIA MAȘINILOR 

DE RIDICAT. 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE, 
ECHIPAMENT AERONAUTIC 
Locul I : întreprinderea de con

strucții navale și prelucrări Ia cald 
Drobeta-Turnu Severin, cu 654,3 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Tim
puri Noi" București, cu 500,9 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE. 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL 

Locul I ; întreprinderea nr. 2 
Brașov, cu 718,8 puncte.

Locul II : întreprinderea meca
nică Mija „I. L. Caragiale". jude
țul Dîmbovița, cu 628.4 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică Plopeni, județul Prahova, cu 
552,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE. COSMETICE, 

COLORANȚI, LACURI
Locul I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Farmec" Cluj-Na- 
poca, cu 519,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 

LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de pro

duse lemn-mohilă București, cu
580.6 puncte.

Locul II : Combinatul de prelu
crare a lemnului Oradea, cu 127,6 
puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA — LÎNA 

Locul I : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 729,4 puncte.

Locul II : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești, cu 703 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Pos- 
tăvăria Română" București, cu
470.6 puncte.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR 

Locul I : întreprinderea de con
fecții Scornicești, județul Olt, cu
759.8 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții „Mondiala" Satu Mare, cu
181.9 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
confecții Vulcan, județul Hunedoa
ra, cu 158.2 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI. 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de in

dustrializare a sfeclei de zahăr 
Buzău, cu 1 203,5 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
Industrializarea sfeclei de zahăr 

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI — 

DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Sascut, județul Bacău, cu 738,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
ulei Slobozia, cu 609,4 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL 

ZOOTEHNIC MIXT 
Locul I : întreprinderea agricolă 

de stat Recaș, județul Timiș, cu 
1 073,2 puncte.

Locul II ; întreprinderea agricolă 
de stat Cluj, cu 293,6 puncte.

ÎN SECTORUL 
CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE 
Locul I : întreprinderea antrepri

ză de montaj și service pentru 
automatizări și telecomunicații 
București — Ministerul Industriei 
Electrotehnice — cu 887,8 puncte. 

Locul II : întreprinderea pentru 
amenajarea complexă și exploata
rea rîului Dîmbovița, București — 
Consiliul Național al Apelor — cu 
697.1 puncte.

Locul III : întreprinderea „Fri
gotehnica" București — Ministerul 
Industriei Alimentare și al Achizi
ționării Produselor Agricole — cu
489,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de cale ferată 
Craiova, cu 272,1 puncte.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Cluj-Napoca, cu 252,6 puncte.

Locul III : Depoul de cale ferată 
Brașov, cu 186,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : Administrația fluvială a 

Dunării de Jos, Galați cu 913,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport naval și auto „Delta Du
nării" Tulcea, cu 115,8 puncte.
IN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană 
Neamț, cu 1 241,8 puncte.

Locul II : Uniunea județeană 
Gorj, cu 914,5 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Vîlcea, cu 859,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Oaza județeană de oi, 

aprovizionare tehnico-materială 
Satu Mare, cu 826 puncte.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Buzău, cu 693,7 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Dolj, cu 669.3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
cativă Botoșani, cu 1 291,7 puncte.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
cativă Olt, cu 872,4 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Harghita, cu 779,4 puncte.

ACTUALITATEA SIPO^TIVA
Deschiderea ediției de vară a „Daciadei” 

în Capitală
Marele stadion bucureștean „23 

August" va cunoaște din nou 
atmosfera manifestărilor sportive 
de amploare, duminică, 26 aprilie, 
de la ora 10, cu ocazia deschiderii 
ediției a V-a, de vară, a competi
ției noastre naționale „Daciada",

După festivitatea de deschidere 
vor urma reprize de gimnastică 
(elevii unităților școlare din secto
rul 2), curse cicliste de eliminare, 
demonstrații de aero și rachetomo- 
dele, repriză de gimnastică „Grație 
și fantezie" (elevii din sectorul 3), 
întreceri de ștafete, repriză de gim
nastică sportivă și ritmică, întreceri 
de karting și defilarea automobile

FOTBAL : Jucătorii din lotul nostru 
reprezentativ

Scurtă reintilnire cu „tricolorii" : 
ieri, la sediul federației s-au pre
zentat, rînd pe rînd, Lung, Bumbes- 
cu, Boloni, Hagi, Mateuț, Ungu- 
reanu și ceilalți fotbaliști convocați 
de antrenorii Emmerich Jenei și 
Cornel Drâgușin pentru pregăti
rea meciului România — Spania, 
de la 29 aprilie — București. La 
aceste pregătiri ale lotului repre
zentativ sint angrenați 19 fotba
liști, dintre care zece au jucat și 
în partida din toamnă, de la Se
villa. dintre echipele României și 
Spaniei. Apărarea este exact aceeași 
ca Ia Sevilla, cu Lung in poartă și 
Iovan, Belodedici, Bumbescu, Un- 
gureanu, formînd linia de fundași. 
Rezervă de portar va fi Liliac, 
pentru apărare mai fiind convocați 
Iorgulescu, Negriiă și Andone. în 
linia de mijloc se regăsesc Boloni, 
Klein, Hagi și Balint, care au jucat 

lor de epocă (1904—1934). Desigur, 
va avea loc și un meci de fotbal, 
dar cu totul aparte, avindu-se în 
vedere faptul că se vor înfrunta 
două echipe denumite „selecționata 
’65“ și „selecționata ’75“ și că for
mațiile acestora vor cuprinde foști 
jucători dintre cei mai îndrăgiți la 
vremea lor, cum sint Râducanu 
Necula. Greavu, Deleanu, Cornel 
Dinu, Nunwelller III și IV, Dumi
tru, Varga, Dumitrache, Ene II, 
Cheran, Frățilă, Beldeanu, Tă
tara II, Vigu, Sătmăreanu I, Maf- 
teuță, Crăiniceanu, Pantea șl încă 
mulți alții, astfel încit ambele 
echipe sâ reziste... 90 de minute 1 

în toamnă contra spaniolilor, pre
cum și Rednic și Mateuț. dar va 
lipsi Stoica (are două cartonașe 
galbene din meciurile precedente), 
în atac, pe lingă Lăcătuș, după 
cum vă amintiți, deosebit de inci
siv in meciul de la Sevilla, au fost 
convocați Pițurcă, golgeterul Ste
lei, dinamovistul Cămătarii și hu- 
nedoreanul Gabor.

O La 29 aprilie se va juca și me
ciul Albania — Austria • Real 
Madrid, avind în rindurile sale 
cîțiva dintre titularii echipei Spa
niei, n-a reușit să învingă decît cu 
1—0 pe Bayern Miinchen. Cum 
echipa vest-germană cîștigase 
partida-tur cu 4—1, Bayern s-a ca
lificat în finala „Cupei campioni
lor", în care va întilni pe F.C. Por
to, la Viena — 27 mai • In finala 
„Cupei cupelor" (Atena — 13 mai) 
vor juca Ajax (din nou învingă

toare cu Rea! Zaragoza, dar la 
scor categoric. 3—0) și Lokomotive 
Leipzig, care a întrecut, după pre
lungiri șl penaltiuri, pe Girondins 
Bordeaux (6—5) ; în ambele parti
de, tur și retur, scorul fusese 
același, 1—0, firește pentru fiecare

GIMNASTICA : Sosirea delegațiilor 
la Campionatele internaționale ale României
Pînă ieri la prînz erau de-acum 

prezente la Ploiești 19 dintre cele 
20 de delegații de peste hotare, 
înscrise la Campionatele interna
ționale ale României, lotul Greciei 
fiind așteptat să sosească și el cu 
autobuzul propriu. Vor fi oaspeți 
ai Ploieștiului 124 de vizitatori 
străini, dintre care 66 de sportive 
și sportivi, 30 de antrenori și 28 
de arbitri și alți oficiali. Lor li 
se vor adăuga delegația sportivă 
a României, formată din peste 40 
de persoane.

Interesul de public este deosebit 
de mare, ploieștenii interesindu-se 
special de forma sportivă a ti
nerel Celestina Popa de la Petro
lul. una dintre gimnastele fruntașe 
din lotul nostru reprezentativ.

Iată numele concurentelor și 
concurenților români care vor lua 
parte la frumoasele întreceri. Pe 
lingă Silivaș, Voinea, Golea și 
Popa, anunțate în ziarul de ieri.

BOX : „Centura de aur” a influențat selecția
Cum era de așteptat, rezultatele 

și evoluția pugiliștilor români la 
turneul „Centura de aur" au in
fluențat selecția în lotul reprezen
tativ pentru apropiatele campiona
te europene. Astfel, Daniel Măeran 
și Daniel Dumitrescu au fost selec
ționați fără contracandidatură la 
categoriile 60 kg și, respectiv, 57 kg. 

dintre echlpele-gazdă ale acelor 
partide • Dubla finală a „Cupei 
UEFA" (6 mai și 20 mai) o vor 
juca I.F.K. Goteborg (4—1 și l—0 
cu F.C. Tirol) și Dundee United 
(0—0 și 2—0 cu Borussia Moen
chengladbach).

vor mai concura : M. Tudor, M. 
Rus, A. Badea, M. Tănase și bi
necunoscuta noastră gimnastă. Lau
ra Cutina. una dintre candidatele 
române Ia trofeele turneului vii
toarei Universiade de la Zagreb. 
La masculin sint, de asemenea. în
scriși nouă concurenți români : 
Rizan. Gherman, Tobă, Stoican, 
Băjenaru, Pintea. Necula. Colăcel 
și Molnar.

Băieții intră azi în concurs, de la 
ora 17. Fetele vor începe întrece
rea sîmbătă, de la aceeași oră, iar 
duminică, de la ora 10 se vor des
fășura finalele pe aparate.

O surpriză plăcută pentru amato
rii de gimnastică din Ploiești : du
minică, după finalele pe aparate, 
va avea loc o demonstrație a com
ponentelor lotului nostru de gim
nastică ritmică, prezentînd pu
blicului exerciții valabile pentru 
campionatele europene (Atena, 
7—9 mai).

De asemenea, la categoria semi- 
muscă (48 kg) a fost ales Adrian 
Amzer, dar a rămas în lot și concu
rentul lui din finală — Marian 
Gîndac. Firesc, a fost menținut în 
lot Marcelică Tudoriu, deși fusese 
aspru criticat pentru comportarea 
lui la „Centura de aur", la catego
ria cocoș (54 kg), fiind selecționat 

și învingătorul lui Tudoriu, colegul 
său de club — Ion Guzganu. Cei
lalți boxeri selecționați sint : 
N. lancu (51 kg), V. Mihăilă și 
P. Buliga (63.5). Șt. Drișcu și 
V. Citea (67 kg), M. Gavrilă (71 kg), 
V. Damian și M. Garoseanu (75 kg), 
D. Răcaru (plus 91 kg). Steaua (5), 
Dinamo (4) și Farul (2) dau lotului 
cei mai mulți boxeri ; Prahova Plo
iești, C.F.R. Timișoara. I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe și Nicolina Iași com
pletează numeric lista cu cite un 
pugilist. Colectivul tehnic al lotu
lui se compune în prezent din an
trenorii Calistrat Cuțov, Alee 
Năstac, Valentin Vrînceanu, Ilie 
Dascălu, precum și medicul Paul 
Radovici.

*
ȘAH. După 6 runde în turneul 

internațional feminin de șah de la 
Hyeres (Franța) în clasament con
duce marea maestră sovietică Nona 
Gaprindașvili cu 5,5 puncte, urma
tă de vest-germana Gisela Fisch- 
dick 4,5 puncte (1). Elisabeta Poli- 
hroniade (România) ocupă locul 9, 
cu 3,5 puncte. Rezultate din runda 
a 6-a : Gaprindașvili — De Graaf 
1—0 ; Polihroniade — Cronin I—0; 
Baumann — Dahlin remiză ; Janus 
— Csonkics 1—0 ; Feustel — Kara- 
kas 1—0 ; Cuevas — Jackson I—0.

SCRIMA Proba masculină de 
floretă din cadrul campionatelor 
mondiale de scrimă pentru juniori, 
ce se desfășoară în orașul brazilian 
Sao Paulo, a fost ciștigatâ de so
vieticul Dmitri Senșenko, învingă
tor cu 10—6 in finala cu francezul 
Albert Plumenail. în întîlnirea pen
tru locurile 3—4, Ultrich Schmitt 
(R.F. Germania) a dispus cu 10—6 
de Lionel Finet (Franța).

Rubrică de
Valeriu MIRONESCU

Câlătoria pe timp de noapte
Rigorile circulației nocturne im

pun celor aflati la volan să evite 
deplasările pe distanțe lungi, mai 
ales pe trasee dificile ori necunos
cute. Este știut că, o dată cu redu
cerea gradului de vizibilitate, se 
micșorează si posibilitățile de orien
tare in trafic ale celui de la volan. 
Redus la unghiul format de conul 
de lumină al farurilor, cimotii vi
zual îngustat nu permite decît in 
limite restrinse observarea drumu
lui, iar direcționarea privirji spre 
înainte suprasolicită sistemul nervos, 
instalîndu-se oboseala. Studiile spe
cialiștilor relevă faptul că. după cîte- 
va ore de conducere fără repaus a 
autovehiculelor. atenția slăbește, 
reacțiile devin mai lente, iar acui
tatea vizuală se reduce considerabil, 
în asemenea împrejurări, continua
rea călătoriei devine periculoasă. 
Conducind extrem de obosit autotu
rismul 1—B—21 341. Constantin Vir- 
lan a ațipit la volan pe autostradă 
București — Pitești și s-a tamponat 
frontal cu un autocamion care cir
cula din sens opus.

Dacă pe timp de noapte pruden
ta solicită celor de la volan să ru
leze cu viteze substanțial reduse, cu 
atit mai mult se impune acest lucru 
la lăsarea serii și în primele ore ale 
dimineții. E bine să se știe că toc
mai în aceste intervale se produc nu
meroase si nedorite evenimente ru
tiere. De aceea, atunci cînd ziua se 
îngînă cu noaptea, este necesară o 
maximă atenție atît din partea o- 
mului de la volan, cit si a pietoni
lor.

Grijă deosebită pentru starea 
sănătății

Este cunoscută obligația conducă
torilor auto de a se prezenta pe
riodic la controlul medical în ve- I 
derea stabilirii felului în care se 
mențin aptitudinile necesare condu
cerii autovehiculelor. Dar medicul 
nu poate depista întotdeauna Ia un 
singur control unele afecțiuni cu im

plicații asupra pilotării în siguran
ță a autovehiculelor. De aceea, ori 
de cite ori un conducător auto con
stată schimbări ale stării sale de să
nătate sau urmează un tratament 
pentru sistemul neurovegetativ. sis
temul nervos central, cardiovascular 
si în alte situații similare trebuie 
să renunțe la pilotarea mașinii din 
proprie inițiativă. Urcînd la vo
lanul autoturismului 1—HR—6 569. în 
pragul unei iminente crize cardio
vasculare. posesorul acestuia a su
ferit. in timp ce se deplasa prin lo
calitatea Siculeni. un infarct miocar
dic. Mașina a intrat pe celălalt sens 
de mers, unde s-a tamponat frontal 
cu un alt autovehicul.

„Atenție, copii I"
Circulind cu viteză neadecvată pe 

o stradă din Capitală. într-o zonă 
intens frecventată de copii, cu toa
te că indicatorul rutier instalat pe 
sectorul de drum respectiv atrăgea 
atenția că trebuie să se circule pru
dent. Ștefan Cuc a surprins cu au
toturismul 2—B—1 853 o fetită de 7 
ani care i-a apărut brusc in față.

în numeroase accidente soldate cu 
victime din rîndul celor mici, o 
parte din vină o poartă și acei pă
rinți care își lasă copiii fără supra
veghere în vecinătatea unor artere 
rutiere intens circulate. Ignorînd 
pericolul Ia care se expune jucin- 
du-se în asemenea locuri, copiii ne- 
supravegheați cad adeseori victime 
accidentelor de circulație. Aflat la 
bunici în localitatea Măgura, județul 
Teleorman, copilul Adrian Ionea. în 
vîrstă de 5 ani. a scăpat doar cite- 
va clipe de sub ochii acestora. Tra- 
versind șoseaua in fugă prin spa
tele unui autoturism staționat, el a 
apărut pe neașteptate în fata unei 
alte mașini, fiind grav accidentat. 
Este necesar ca toți cei aflati la vo
lan să dea dovadă de mai multă 
prudentă la observarea unor copii ce 
se joacă în apropierea arterelor ru
tiere. în asemenea situații, se im
pune reducerea vitezei si chiar 
oprirea autovehiculului.

MEHEDINȚI. La casele de cul
tură, căminele culturale și clubu
rile din județ se desfășoară sim
pozioane intitulate „66 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român" și „Partidul Comunist 
Român — istorie, prezent și vii
tor". în sala casei municipale de 
cultură din Drobeta-Turnu Seve
rin a avut loc sesiunea de comu
nicări și referate „Conținutul, for
mele și mijloacele de educare ma- 
terialist-științifică și de ridicare a 

nivelului de cunoștințe al mase
lor". (V’irgiliu Tătaru).

DOLJ. în perioada 20 aprilie — 
20 mai, în așezămintele culturale 
din județul Dolj se desfășoară o 
paletă largă de manifestări politi
co-educative și culturai-artisti- 
ce înmănuncheate sub genericul 
„Luna culturii cinematografice", 
acțiune de amploare organizată de 
Consiliul județean de educație po
litică și cultură socialistă in cadrul 

Festivalului național „Cintarea 
României". In deschiderea mani
festărilor, la cinematograful „Pa
tria" din Craiova s-a prezentat 
spectacolul de gală cu filmul „Tre
nul de aur", coproducție româno- 
poloneză. „Săptămîna actorului 
craiovean de film", „Săptămîna 
filmului de educație moral-cetățe- 
nească", „Săptămîna filmului din 
R. P. D. Coreeană", simpozioane, 
mese rotunde, expuneri, dezbateri 
— sint alte acțiuni ce au loc în

CARNET CULTURAL

această perioadă. (Nicolae Băbă- 
lău).

OLT. Centrul de îndrumare a 
creației și mișcării artistice de 
masă din județul Olt a organizat 
recent un schimb de experiență eu 
creatorii literari și creatorii de 

artă plastică din județ. După o in
formare asupra activității desfășu
rate pină acum, s-au pus în discu
ție sarcinile prioritare care ur
mează să fie abordate din punct 
de vedere tematic de către crea
tori. în acest sens s-au prezentat 
referate, ca, de exemplu, „Persona
litatea creatorului și etapele crea
ției", „Arta plastică contemporană, 
imagine robustă a prezentului so
cialist". Cu această ocazie au fost 
vizitate întreprinderile de alumi

niu și „Textila" din Slatina și în
treprinderea de osii și boghiuri 
Balș, unde creatorii s-au întreți
nut cu oameni ai muncii, la locul 
de activitate al acestora. (Mihai 
Grigoroșcuță).

CLUJ. La clubul „Arta" din 
Cluj-Napoca a fost organizată de 
către sindicatul instituțiilor de 
artă împreună cu sindicatul presă 
și edituri o întîlnire a regizorului 
și unor actori care au pus in sce

nă, în premieră la Teatrul Națio
nal, piesa „Travesti" de Aurel Ba- 
ranga, cu publiciști de la ziarele și 
revistele din localitate. S-au dis
cutat aspecte privind promovarea 
pe scenele instituțiilor de artă și 
cultură clujene a creațiilor din 
dramaturgia românească contem
porană șl modalitățile de popu
larizare a acestor spectacole, a 
mesajului lor educativ. (Marin 
Oprea).



Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

Sâ fie eliminate rachetele nucleare din Europa 1

I i

**I

BONN 23 (Agerpres). — Comite
tul de coordonare a mișcării vest- 
germane a militanților pentru 
pace, și dezarmare a trimis tuturor 
fracțiunilor parlamentare din Bun
destag o scrisoare deschisă prin 1 
care le adresează apelul de a acțio-

na •pentru retragerea neîntârziată a 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din R.F.G. și din Eu- 

de coordonare a 
un 

sens.

ropa. Comitetul 
transmis, alăturat scrisorii. și 
proiect de rezoluție in acest

Ideea denuclearizării nordului Europei 
cîșiigă tot mai mulți adopți

HELSINKI 23 (Agerpres). — Par
lamentari din Danemarca, Islanda, 
Norvegia. Finlanda și Suedia au 
examinat, la Helsinki, in cadrul 
unei ședințe a comisiei interparla
mentare a țărilor din regiune, mă
surile menite să contribuie la crea*

zone
că

rea in nordul Europei a unei 
denuclearizate. S-a relevat 
ideea consfințirii, printr-un tratat, 
a statutului denuclearizat al 
dului Europei cîștigă tot 
mulți adepți.

nor
mai

Pentru încetarea experiențelor atomice 1
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

La Washington s-a încheigt con
ferința sovieto-americană a gene
ralilor în retragere, consacrată a- 
nalizării problemelor dezarmării și 

i prevenirii unei catastrofe nuclea- 
‘ re. Desfășurată din inițiativa or- 
l ganizației americane „Centrul in- 
' formațiilor de apărare", reuniunea 

a adoptat o declarație comună in 
care se subliniază necesitatea\

\ 
\

l

stringentă a opririi acțiunilor 
vizind plasarea de arme nucleare 
in Cosmos, a încetării experien
țelor cu arma nucleară și a res
pectării acordurilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la con
trolul asupra înarmărilor. Păr-, 
țile au convenit ca o întâlnire si
milară să fie organizată in anul 
1988 la Moscova, informează agen
ția T.A.S.S.

Reuniune regionala latino-americană pentru pace
BUENOS AIRES 23 (Agerpres).

— In capitala Argentinei s-au des
chis lucrările unei reuniuni regio
nale pentru pace, securitate și de
mocrație in America Latină. Parti
cipă personalități politice latino- 
americane și spaniole. Intr-un me
șa) adresat participanților, pre
ședintele Argentinei, Râul Alfon-

*1 
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sin, a subliniat că „democrația este 
fundamentul esențial al păcii re
gionale".

Fostul președinte al Venezuelei, 
Carlos Andres Perez, s-a pro
nunțat. la rindul său, in cadrul 
lucrărilor reuniunii, pentru trans
formarea America Latine intr-o . 
zonă a păcii și colaborării, reia- i 
tează agenția E.F.E. j

Noua rundă a negocierilor sovieto-americane
cu privire la rachetele nucleare cu rază medie de acțiune

GENEVA 23 (Agerpres). — în ca
drul negocierilor sovieto-americane 
privind armamentele nucleare și 
cosmice, la Geneva a început o nouă 
rundă a convorbirilor bilaterale in 
cadru! grupului pentru problemele 
rachetelor cu rază medie de acțiune.

★
Tntr-o declarație făcută la sosirea 

la Geneva a grupului de reprezen
tanți sovietici la negocierile cu S.U.A. 
in problemeie rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune, amsabadorul 
sovietic cu însărcinări speciale. A. 
A. Obuhov, a subliniat că U.R.S.S. 
se pronunță pentru încheierea neîn- 
tîrziată a unui acord separat asupra 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa. în conformi
tate cu formula elaborată în acest 
sens la întîlnirea la nivel înalt 
sovieto-americană de la Reykjavik. 
El a precizat că, de îndată ce va fi 
semnat un asemenea acord, U.R.S.S. 
este gata să-și retragă rachetele 
operativ-tactice din R.S. Cehoslovacă 
și din R.D. Germană, iar în decurs 
de cîteva luni sau aproximativ un 
an să lichideze și restul de rachete 
operativ-tactice.

Tratatul privind eliminarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa poate deveni 
realitate chiar în acest an. Acestea 
sînt instrucțiunile cu care a venit 
la Geneva delegația U.R.S.S. și avem 
dreptul să contăm pe reciprocitate 
din partea americană — a mențio
nat A. A. Obuhov^

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
în legătură cu noua rundă de con
vorbiri sovieto-americane, Casa 
Albă a difuzat o declarație a pre
ședintelui Ronald Reagan in care se 
arată că S.U.A. revin la negocieri cu 
hotărîrea de a dezvolta progresul 
realizat în cadrul întrevederilor pe 
care secretarul de stat, George 
Shultz, le-a avut săptămina trecută 
la Moscova — transmit agențiile de 
presă. Cu toate că o serie de pro
bleme centrale trebuie discutate in 
continuare, se menționează in de
clarație, perspectivele realizării unui 
acord privind rachetele cu rază me
die de acțiune s-au îmbunătățit. 
Printre problemele centrale încă ne
rezolvate se află cea referitoare la 
rachetele operativ-tactice, S.U.A. 
continuînd consultările în problema 
respectivă cu aliații lor, se afirmă 
în declarație.

★
într-o declarație făcută înaintea 

începerii noii runde de negocieri 
sovieto—americane. reprezentantul 
Statelor Unite. Maynard Glitman, a 
afirmat că delegația S.U.A. a venit 
Ia Geneva pregătită pentru o muncă 
serioasă si constructivă.

Reamintind că țara sa a prezentat 
un proiect de tratat în acest dome
niu. in luna martie a acestui an. 
reprezentantul S.U.A. a subliniat 
necesitatea ajungerii la un acord și 
în privința rachetelor cu rază scurtă 
de acțiune, ca și a stabilirii unui 
sistem complet și efectiv de verifi
care.

R. A. YEMEN

înaltă apreciere a politicii externe 
a României, a inițiativelor de pace
ale președintelui

SANAA £3 (Agerpres). — Cu pri
lejul consultărilor care au loc la 
Sanaa între delegațiile ministerelor 
de externe ale României și R. A. 
Yemen, primul ministru Abdul Aziz 
Abdul Ghani a primit pe șeful de
legației tării noastre. Traian Pop, 
adjunct al ministrului.

Șeful guvernului yemenit a dat o 
înaltă apreciere politicii externe a 
României, inițiativelor și propuneri
lor de pace ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu in vederea preîn- 
tîmpinării unui nou război mondial.

Nicolae Ceaușescu
a realizării unei largi cooperări și 
înțelegeri internaționale. între toate 
popoarele lumii. Premierul a făcut 
aprecieri elogioase cu privire la re
zultatele obținute oină in prezent in 
cooperarea economică dintre cele 
două țări, tn același timp, și-a ex
primat dorința ca întreprinderile ro
mânești să participe la realizarea 
unora dintre obiectivele economice 
prevăzute in proiectul celui de-ol 
treilea plan cincinal al R. A. Yemen, 
aflat în curs de definitivare.

atena i Congresul de constituire a unui 
nou partid al stingii elene

PHENIAN

încheierea sesiunii
Adunării Populare Supreme 

a R. P. D. Coreene
PHENIAN 23 (Agerpres). — La 

Phenian s-au încheiat lucrările se
siunii Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene. Deputății organului 
legislativ suprem au adoptat în una
nimitate Legea privind cel de-al 
treilea plan pe șapte ani de dezvol
tare economico-socială a tării in 
perioada 1987—1993. hotărîrile pri
vind îndeplinirea prevederilor buge
tului de stat in anul 1986 și Legea 
privind bugetul de stat pe anul 1987.

Deputății au dezbătut măsurile de 
accelerare a ritmului de dezvoltare 
economică a tării și au subliniat 
succesele dobîndite de popor sub 
conducerea partidului pe drumul 
construirii societății socialiste, trans
mite agenția A.C.T.C.

Lucrările Consiliului Național Palestinian
S-A RELEVAT ÎNSEMNĂTATEA DEOSEBITĂ A ACTIVITĂȚII 

DESFĂȘURATE DE ROMÂNIA, DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU PENTRU REGLEMENTAREA JUSTĂ 

A CAUZEI DREPTE A POPORULUI PALESTINIAN

ATENA 23 (Agerpres). — La 
Atena au început lucrările con
gresului de constituire a unui nou 
partid al stingii elene, la care 
participă circa 850 delegați aleși 
în cele peste 500 de conferințe și 
adunări constitutive, care au avut 
loc anterior. La lucrări iau parte, 
de asemenea, reprezentanți ai orga
nizațiilor sindicale, de tineret și 
femei, ai mișcărilor pentru pace și 
ecologice, precum și primari, alți 
membri ai unor consilii municipale 
și orășenești.

Congresul are loc la inițiativa P.C. 
din Grecia (interior) și a altor 
forțe politice și mișcări democratice, 
progresiste, care „acceptă strategia 
căii democratice spre socialism1'.

Din însărcinarea Comitetului po
litic organizatoric central pentru 
pregătirea congresului. Leonidas 
Kyrkos, secretar general al C.C. al 
P.C. din Grecia (interior), a prezen
tat declarația programatică a noului 
partid al stingii elene.

în prima ședință a congresului 
a fost citită declarația C.C. al P.C. 
din Grecia (interior), în care se 
arată că „în legătură cu constituirea 
noului partid al stingii elene, P.C. 
din Grecia (interior) se integrează 
cu toate forțele sale în acest nou 
partid".

în calitate de invitați, la congres 
participă delegații ale principalelor 
partide elene, între care partidul de 
guvernămînt — Mișcarea Socialistă 
Panelenă (P.A.S.O.K.), Partidul Co
munist din Grecia. Partidul Noua 
Democrație, E.D.A. și altele.

Sînt prezente delegații ale unor 
partide comuniste, socialiste, ale al
tor partide progresiste și democra
tice din peste 25 de țări.

Partidul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul Ion Stoian. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

„Toate resursele irosite pe înarmări să fie 
îndreptate spre asigurarea progresului popoarelor11 
Dezbaterile din Comitetul pregătitor al Conierinte! O.N.U.

asupra relației dintre dezarmare si dezvoltare

In favoarea soluționării 
situației din America Centrală 

pe calea negocierilor
SAN JOSE 23 (Agerpres). — La 

San -Jose s-au desfășurat lucrările 
unui seminar regional asupra situa
ției din America Centrală. Partici- 
panții au subliniat că actuala criză 
centro-americană este nu numai po
litică, ci și structurală, ea reclamînd 
transformări ce pot fi realizate pe 
baza unui amplu sprijin din partea 
maselor largi populare. De aseme
nea, participanții s-au pronunțat în 
favoarea soluționării politice, pe ca
lea negocierilor, a stării conflic- 
tuale din regiune, transmite agenția 
Prensa Latina.

CIUDAD DE GUATEMALA 23 
(Agerpres). — Șefii de stat din Gua
temala, Honduras, Salvador, Costa 
Rica și Nicaragua urmează să se re
unească, la jumătatea lunii iunie, la 
New Orleans (S.U.A.), pentru a 
examina inițiativa de pace în Ame
rica Centrală avansată de președin
tele Republicii Costa Rica, Oscar 
Arias — transmite agenția E.F.E., 
citind un comunicat oficial dat pu
blicității la Ciudad de Guatemala.

ALGER 23 (Agerpres). — La Al
ger continuă lucrările celei de-a 
XVIII-a sesiuni a Consiliului Na
țional Palestinian.

în rapoartele prezentate de Abdul 
Hamid Al-Sayeh, președintele Con
siliului Național Palestinian, și Fa- 
ruk Kaddoumi, membru al Comite
tului Executiv al O.E.P., șeful De
partamentului politic al O.E.P., a fost 
relevată voința Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei de a așeza re
lațiile cu statele arabe pe baza drep
tului inalienabil al O.E.P. de a-și 
desfășura activitatea și de a acționa 
în deplină independență, de a deci
de autonom in problemele care pri
vesc mișcarea palestiniană, tactica și 
strategia luptei sale. în documentele 
prezentate s-a arătat că O.E.P. se 
pronunță in continuare pentru con
vocarea unei conferințe internaționa
le sub egida O.N.U. — avînd la bază 
rezoluțiile O.N.U. cu privire la 
problema palestiniană — cu partici
parea U.R.S.S., S.U.A. și a altor țări 
membre permanente ale Consiliului 
de Securitate, a părților aflate in 
conflict, inclusiv a O.E.P., în deplină 
egalitate cu celelalte părți, care să

asigure înfăptuirea unui stat pales
tinian propriu, independent.

S-a evidențiat, totodată, importan
ta deosebită pe care O.E.P. o acordă 
dezvoltării relațiilor cu țările socia
liste. Documentele supuse dezbateri
lor subliniază, de asemenea, că miș
carea palestiniană dispune de forța 
necesară pentru depășirea momente
lor grele, pentru rezolvarea diver
gențelor ivite, pentru refacerea uni
tății sale.

In cele două rapoarte a fost ex
primată cea mai înaltă apreciere 
fată de activitatea desfășurată de 
România, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru rezolvarea 
justă a cauzei drepte a poporului pa
lestinian, fată de sprijinul și solid-- 
ritatea manifestate de poporul români 
S-a relevat importanța deosebită a 
inițiativelor si demersurilor șefului 
statului român întreprinse în direc
ția organizării unei conferințe inter
naționale în problemele Orientului 
Mijlociu, cu participarea tuturor păr
ților, inclusiv a O.E.P., pentru înfăp
tuirea aspirațiilor naționale legitime 
ale poporului palestinian, pentru edi
ficarea unei păci durabile in această 
regiune.

ORIENTUL MIJLOCIU
MOSCOVA 23 (Agerpres). — în 

cadrul întîțnirii dintre reprezentan
tul C.C. al P.C.U.S. la lucrările de 
la Roma ale sesiunii Consiliului In
ternaționalei Socialiste și ministrul 
de externe al Israelului, Shimon Pe
res, care a participat la aceeași re
uniune, a declarat purtătorul de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a fost reafirmată 
solidaritatea poporului sovietic cu 
poporul palestinian și s-a pus ac
cent pe neoesitatea realizării ideii 
privind convocarea unei conferințe 
de pace pentru Orientul Mijlociu, 
relatează agenția T.A.S.S.

Lui Shimon Peres i s-a precizat, 
de asemenea, că o mutație pozitivă 
în relațiile sovieto-israeliene este

posibilă numai în condițiile unor 
progrese în reglementarea proble
melor din Orientul Mijlociu, subli
niază T.A.S.S.

BEIRUT 23 (Agerpres). — Trupele 
israeliene au continuat să bombarde
ze așezări situate în așa-zisa „zonă 
de securitate" instituită unilateral de 
Israel în sudul Libanului. Sub pre
textul urmăririi unor luptători din 
rezistența libaneză, unități de tancuri, 
sprijinite de elicoptere, au pătruns 
într-o serie de sate din sudul Liba
nului bombardînd locuințe. Incursiu
nile s-au soldat cu morți și răniți 
în rindul populației civile. Totodată, 
agenția Q.N.A. semnalează sporirea 
efectivului de trupe israeliene în Va
lea Bekaa.

clădiri, tn cadrul unui program 
amplu de modernizare a orașului.NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă lucrările Co
mitetului pregătitor al viitoarei Con
ferințe a O.N.U. asupra relației 
dintre dezarmare și dezvoltare, pro
gramată să se desfășoare în luna 
august. După cum informează Cen
trul de presă a] O.N.U., în cursul 
dezbaterilor Comitetului pregătitor, 
ideea centrală subliniată a fost aceea 
a incompatibilității dintre asigurarea 
progresului statelor, in special al 
celor în curs de dezvoltare, și con
tinuarea cursei înarmărilor. Recen
tele evoluții înregistrate în economia 
mondială — a menționat, astfel, pre

ședintele comitetului. Muchkund 
Dubey (India) — ău dramatizat re
lația existentă între dezvoltare și 
dezarmare. Actualele dificultăți eco
nomice — inclusiv problema datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, creșterea protecționismului sau 
practicarea unor rate înalte ale do- 
binzii — au făcut ca escalada înar
mărilor să devină mai periculoasă 
decît oricînd și din punct de vedere 
al consecințelor sale social-econo- 
mice. De aceea, toate resursele 
trebuie să fie reorientate de la do
meniul militar spre accelerarea pro
gresului economic și social al po
poarelor.

Implicații ale datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare

ROMA 23 (Agerpres). — Datoria 
externă a țărilor în curs de dezvol
tare constituie una dintre cele mai 
grave probleme cu care sînt confrun
tate statele industrializate, afirmă, 
într-un articol apărut într-o publica
ție a Ministerului de Externe. Giulio 
Andreotti, șeful diplomației italiene, 
într-o analiză a problemelor ce vor 
fi discutate Ia viitoarea intilnire Ia 
nivel înalt a principalelor state capi
taliste industrializate, de la Veneția,

ministrul de externe al Italiei atrage 
din nou atenția partenerilor occiden
tali asupra necesității de a sprijini 
țările in curs de dezvoltare, contri
buind la solutionarea problemei da
toriei lor externe, promovînd colabo
rarea cu acestea în vederea asigură
rii progresului lor economic și so
cial. în acest context, el a afirmat 
că statele industrializate trebuie 
să-și deschidă mai larg piețele pen
tru produsele venind din țările în 
curs de dezvoltare.

AGENȚIILE DE PRESA
W - pe scurt

COMUNICATUL dat publicității 
Ia incheierea convorbirilor de la 
Alger dintre președintele țării- 
gazdă, Chadli Bendjedid, și pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, sub
liniază că o însănătoșire reală și 
durabilă a situației internaționale 
impune acțiuni ferme șl concrete 
in vederea instituirii unui sistem 
de securitate generală, de măsuri 
de dezarmare, in primul rînd în 
sfera nucleară, de restructurare a 
relațiilor economice internaționale 
și urgentarea procesului de deco
lonizare, de recunoaștere a drep
tului legitim al popoarelor de a-și 
hotărî de sine stătător destinele.

de stat au luat parte Ia vot. in di
verse circumscripții electorale — 
relatează agenția China Nouă.

EXPERIENȚA NUCLEARA IN 
NEVADA. Statele Unite au efec
tuat o nouă experiență nucleară la 
poligonul din Nevada. Un purtător 
de cuvînt al Departamentului Ener
giei a precizat că deflagrația a avut 
o putere de 20 de kilotone. Aceasta 
este cea de-a cincea experiență 
nucleară anunțată oficial de S.U.A. 
de la începutul anului. Cea anteri
oară a avut loc sîmbăta trecută.

L

ALEGERI. în capitala R.P. Chi
neze, Beijing, s-au desfășurat 
miercuri alegeri pentru desemna
rea delegaților în adunările popu
lare — organe ale puterii de stat 
locale — la nivel de district și de 
județ aparținînd de municipiul 
Beijing. Conducătorii de partid și

ANIVERSARE. în Irak s-au 
desfășurat manifestări prin oare 
a fost marcată împlinirea a 1 225 
de ani de la înființarea orașului 
Bagdad, capitala tării. Potrivit do
cumentelor. acest oraș de pe ma
lurile Tigrului a fost înființat în 
anul 762 e.n. de către califul Abu 
Ja’afar Al Mansour. în ultimii 10 
ani s-au realizat numeroase pro
iecte de reconstruire a unor vechi

CONSILIUL DE STAT AL POR
TUGALIEI s'-a reunit pentru a 
analiza perspectivele de soluționa
re a crizei politice declanșate la 
3 aprilie prin votarea de către 
Adunarea Republicii a unei mo
țiuni de neîncredere în guvernul 
minoritar social-democrat condus 
de premierul Anibal Cavaco Silva. 
Membrii consiliului — organism 
consultativ — convocat din iniția
tiva președintelui Mario Soares, 
și-au expus punctele lor de vede
re cu privire la soluționarea crizei. |

PROGRAM. Zece formațiuni po
litice de stînga ecuadoriene au a- 
doptat un program unic de guver
nămînt, pe baza căruia vor parti
cipa unite în alegerile preziden
țiale din tară, programate pentru 
luna ianuarie, anul viitor.

răcirea brusca a timpu- | 
LUI a favorizat căderi de zăpadă 
care au afectat regiunile vestice de 
deal și munte din Macedonia (Iu
goslavia), unde stratul de zăpadă a 
atins peste 10 cm grosime. Pe mun
tele Kopaonik, unde a nins con
tinuu timp de 20 de ore, stratul de 
zăpadă are în prezent 50 cm — 
transmite agenția Tan'iug.

Crearea de zone fără arme nucleare
Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa

- componenta a luptei pentru dezarmare, pace, securitate

ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei s-au deschis lu
crările Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Africa. Sînt dezbătute direc
țiile strategice ale dezvoltării econo
mice ne continent. în contextul ma
nifestării unor factori profund ne
gativi, între care datoriile externe 
excesiv de mari, precum și inechi
tățile și practicile discriminatorii din

sfera raporturilor comerciale și fi
nanciare internaționale. Secretarul 
executiv al acestui organism. Ade- 
bayo Adedeji. relevînd situația ge
nerală a Africii, a subliniat că dez
voltarea economică a continentului 
este puternic frînată de datoriile 
externe, care au ajuns la aproape 
200 miliarde dolari, depășind va
loarea totală a exporturilor africane.

„în cadrul eforturilor generale pentru întărirea securității 
pe continentul european, România acționează ferm pentru dez
voltarea colaborării în Balcani și pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare și fără 
baze militare străine. Susținem, totodată, crearea unor astfel de 
zone lipsite de arme nucleare în nordul și centrul Europei, pre
cum și în alte regiuni ale lumii”.

NICOLAE CEAUȘESCU
în întreaga lume se intensifică ac

țiunile politico-diplomatice, ca și 
mișcările populare pentru oprirea 
escaladei continue a înarmărilor, 
pentru adoptarea fără întîrziere a 
unor măsuri concrete și efective de 
dezarmare, în primul rînd nucleară ; 
concomitent, se înregistrează o mul
tiplicare a acțiunilor și demersurilor 
unor guverne, parlamente, organiza
ții politice și de masă, care avansea
ză soluții și propuneri menite să con
tribuie la salvgardarea păcii, la în
lăturarea primejdiei unei conflagra
ții, care în mod inevitabil s-ar 
transforma într-un conflict atomic, 
cu consecințe incalculabile pentru 
soarta întregii omeniri.

Răspunzînd acestor deziderate pri
mordiale ale popoarelor de pretu
tindeni, România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu au acționat 
și acționează neabătut pentru apă
rarea dreptului suprem al fiecărui 
om și al fiecărui popor la pace, la 
viață, la existență liberă și demnă, 
ca problemă fundamentală a vremu
rilor noastre. Militind neobosit pen
tru încetarea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, a elaborat un amplu pro
gram de acțiune în care măsurile de 
ansamblu, generale se împletesc cu 
măsuri parțiale, menite să contribuie 
la realizarea treptată de progrese in 
vederea atingerii scopului final — 
crearea unei lumi fără arme și răz
boaie. în acest cadru se înscrie și po
ziția consecventă a României socia
liste în sprijinul creării de zone de
nuclearizate in Europa, ca și pe alte 
continente, care să se constituie in 
tot atitea regiuni ale înțelegerii, co

laborării și încrederii intre state, cu 
efecte binefăcătoare asupra ansam
blului climatului politic mondial.

Preocuparea țării noastre, a pre
ședintelui ei pentru sustragerea unor 
zone cît mai întinse ale globului de 
sub incidența armelor nucleare își 
găsește reflectarea în rapoartele pre
zentate la congresele și conferințele 
naționale ale partidului, în numeroa
se cuvîntări, expuneri și interviuri 
ale conducătorului partidului și sta
tului nostru ; ea s-a concretizat în 
numeroase inițiative și propuneri 
care s-au bucurat și se bucură de o 
largă apreciere pe plan internațio
nal, fiind considerate, pe drept cu
vînt, ca o ilustrare convingătoare a 
unei înalte răspunderi față de soarta 
păcii.

Reflectind cu fidelitate consecvența 
și principialitatea întregii noastre 
politici externe, ideea creării de a- 
semenea zone geografice ale conlu
crării pașnice, lipsite de arme nu
cleare, a dobîndit o tot mai cuprin
zătoare audiență în rindul mișcări
lor pentru pace, al unor partide po
litice, inclusiv guvernamentale, ca 
parte componentă a luptei generale 
vizînd eliminarea totală, din întrea
ga lume, a armelor nucleare.

Deși s-ar putea spune că pro
cesul denuclearizării este declan
șat, debutul său nu poate însă 
satisface pe deplin, dat fiind că 
tratatele și acordurile încheiate fie 
că vizează in general regiuni cu o 
slabă densitate a populației, fie că, 
așa cum este cazul unor orașe 
și unități administrative, nu au 
acoperire juridică la nivel național 
sau internațional. Or, potrivit opi
niei țării noastre, denuclearizarea se

cere cu stringență a fi pusă în apli
care pe continentele cu o mare con
centrare de asemenea mijloace de 
distrugere uriașă, in primul rînd in 
Europa, de unde au pornit vîlvătăile 
celor două conflagrații mondiale și 
unde se află instalate majoritatea co- 
virșitoare a armelor și armamentelor 
— nucleare și clasice — existente în 
lume.

Există, după cum este cunoscut, o 
serie de inițiative, propuneri și de
mersuri vizînd crearea unor zone de
nuclearizate, România fiind, în acest 
sens, deosebit de activă. în mod fi
resc, țara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au acordat și a- 
cordă o atenție aparte înfăptuirii a- 
cestor deziderate în regiunea geo
grafică în care Romănia este situată. 
In acest spirit, sînt cunoscute mul
tiplele acțiuni inițiate încă cu circa 
trei decenii în urmă pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii, 
prieteniei și colaborării, liberă de 
arme nucleare. în opinia tării noas
tre, problema ar putea constitui o- 
biectul unei reuniuni la nivel înalt a, 
țărilor balcanice, propunere avansa
tă, după cum se știe, în ultimii ani 
de șeful statului român. Fără în
doială, înaintarea pe drumul extin
derii colaborării interbalcanice și al 
denuclearizării peninsulei ar consti
tui o pildă demnă de urmat și pen
tru alte regiuni din Europa, ca și din 
restul lumii.

înscriindu-se într-un asemenea curs, 
inițiativa lansată la București la sfîr- 
șitul anului 1985, prin Declarația- 
Apel a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, și președinte
lui Consiliului de Stat al Bul
gariei, Todor Jivkov, cu privi

re la realizarea în Balcani a unei 
zone fără arme nucleare și fără arme 
chimice, a avut un larg ecou, a în
trunit aprecieri deosebite. în aceeași 
ordine de preocupări a reținut aten
ția și recenta propunere a Iugosla-' 
viei privind organizarea unei reu
niuni a miniștrilor de externe din 
țările balcanice, pe agenda căreia să 
se afle problemele extinderii colabo
rării în regiune.

Ecouri favorabile are, de aseme
nea. recenta propunere a guvernului 
R, S. Cehoslovace și a guvernului 
R. D. Germane adresată guvernului 
R. F. Germania de a se iniția trata
tive cu privire la crearea in Europa 
centrală a unui coridor denucleari
zat. El ar avea inițial o lățime de 
circa 150 km de ambele părți ale 
liniei de demarcație dintre sta
tele menționate, urmînd ca ulte
rior să se extindă asupra între
gii regiuni — măsură ce corespunde 
înțelegerilor de principiu de la Viena 
cu privire la reducerea reciprocă a 
forțelor armate ,și armamentelor în 
Europa centrală. Propunerea, care 
are la bază inițiativa comună avan
sată anul trecut de Partidul Socialist 
Unit din Germania (P.S.U.G.) din 
R.D. Germană și de Partidul Social- 
Democrat (P.S.D.) din R.F. Germa
nia, pornește tocmai de la răspun
derea ce revine tuturor statelor, 
partidelor, popoarelor pentru preîn- 
timpinarea unui holocaust nuclear și 
făurirea unei lumi a înțelegerii și 
colaborării. Desigur, materializarea 
acestei inițiative ar deschide noi 
perspective procesului de destindere, 
ar putea constitui un pas. cu multi
ple semnificații, spre abordarea și a 
altor probleme complexe care pri
vesc nemijlocit securitatea și conlu
crarea în Europa.

Poziția României socialiste, demer
surile președintelui Nicolae Ceaușescu 
privitoare la zonele denuclearizate 
sint pe deplin confirmate prin însuși 
faptul că intr-un șir de regiuni ale 
globului au fost adoptate măsuri vi
zînd interzicerea amplasării de arme 
nucleare. Există, astfel, un tratat de 
denuclearizare a Antarcticii, altul 
care nu permite amplasarea de arme 
și armamente nucleare pe fundul 
mărilor și oceanelor, precum și Tra
tatul de la Tlatelolco de denucleari
zare a Americii Latine. Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat un șir

de documente în sprijinul creării de 
zone libere de armele atomice, inclu
siv declarația asupra denuclearizării 
Africii. în 1986, cele 14 state și te
ritorii membre ale Forumului Paci
ficului de Sud au încheiat un tra
tat privind denuclearizarea regiunii 
respective. O expresie elocventă a 
ecoului larg de care se bucură ideea 
zonelor denuclearizate o constituie 
și. faptul că sute și mii de localități 
și alte unități administrative din di
ferite țări — ca Japonia, Olanda, Da
nemarca, Italia. Anglia. Canada ș.a. 
— s-au proclamat simbolic „orașe și 
regiuni fără arme atomice".

Sînt, desigur, diverse alte inițiati
ve realiste lansate de unele guverne, 
parlamente, organizații politice pri
vind denuclearizarea nordului Eu
ropei, a zonei Mediteranei și Adria- 
ticii, a Oceanului Indian sau a unor 
țări ca Nepalul.

Militînd consecvent, pentru crearea 
de zone denuclearizate. sprijinind 
inițiativele altor țări în acest sens, 
țara noastră apreciază că pentru con
cretizarea unor asemenea dezidera
te este imperios necesară acțiunea 
conjugată a tuturor părților intere
sate, ca și acordarea de garanții co
respunzătoare din partea puterilor 
nucleare. în opinia României, reali
zarea regiunilor libere de arme nu
cleare contribuie la diminuarea ten
siunii, sporește încrederea, duce la 
înseninarea climatului politic gene
ral, deschide calea unui viitor paș
nic al popoarelor, o dată cu lărgirea 
continuă a ariilor geografice denu
clearizate restrîngîndu-se tot mai 
mult aria primejdiei nucleare pină 
la înlăturarea ei totală.

Devenită o temă permanentă în 
marile dezbateri actuale vizînd În
făptuirea unor măsuri concrete de 
oprire a cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare. în primul rînd nu
cleară, ideea regiunilor denucleari
zate își demonstrează întru totul 
viabilitatea, concordanța deplină cu 
marile imperative ale consolidării 
păcii și securității, inscriindu-se ca o 
cerință și totodată o componentă in
dispensabilă a proceselor înnoitoare 
din lume, în favoarea cărora Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu își 
aduc o contribuție de cea mai mare 
însemnătate.

Ioan TIMOFTE

Represiuni sîngeroase ale regimului rasist sud-african
La Johannesburg și Germiston politia a deschis locul 

împotriva muncitorilor greviști
PRETORIA 23 (Agerpres). — Po

liția sud-africană a deschis focul a- 
supra muncitorilor de la căile ferate 
aflați in grevă in cel mai mare oraș 
al țării, Johannesburg, omorind mai 
multe persoane, anunță agențiile in
ternaționale de presă. Asasinarea 
unor greviști la Johannesburg coin
cide cu concedierea a peste 16 000 
de muncitori de culoare din sectorul 
transporturi, care au refuzat să reia 
activitatea in intervalul ordonat de 
autoritățile rasiste și să pună capăt 
acțiunii lor greviste declanșate in 
urmă cu șase săptămini.

Forțele de ordine sud-africane au 
deschis, de asemenea, focul asupra 
greviștilor din apropiere de orașul 
Germiston și In orașul-satelit al 
Johannesburgului — Soweto — re
zervat populației de culoare, unde 
mii de oameni ai muncii au refu
zat să dea curs ultimatumului auto
rităților rasiste de a renunța la ac

țiunea lor de protest privind îmbu
nătățirea condițiilor elementare de 
muncă și de trai.

Totodată, poliția a făcut uz de 
gaze lacrimogene pentru a împrăștia 
populația de culoare adunată in fața 
clădirii Consiliului municipal din 
Soweto, cea mai mare aglomerare 
urbană rezervată negrilor, pentru a 
protesta împotriva chiriilor ridicate 
și a-și exprima, totodată, solidarita
tea cu participanții la greva declan
șată în sectorul transporturi. Cu cî
teva ore mai înainte, forțele de re
presiune procedaseră la arestări ar
bitrare și la brutalizarea demonstran
ților, care au ridicat baricade într-o 
serie de cartiere ale orașului.

Pe de altă parte, aproape 24 000 de 
mineri sud-africani de la două mine 
de aur au declanșat o grevă în semn 
de protest față de condițiile inumane 
de muncă și de trai, ca și față de 
intențiile autorităților de a proceda 
la noi concedieri.

»»

WASHINGTON 23 
(Agerpres). — După 
40 de ani de tăcere, 
Miep șl Jan Gies, fa
milia din Amsterdam 
care între anii 1942— 
1944 au oferit ascun
zătoare, în casa lor, 
Anei Frank si părin
ților ei, au consimțit 
să povestească încer
cările prin care au 
trecut cu toții in acei 
„ani îngrozitori" ai 
ocupației naziste. Scri
itoarea americană Ali
son Leslie Gold a no
tat, pe parcursul a 
mai multor luni, con
fesiunile soților Gies

ANA FRANK ÎN AMINTIRI
pe care le-a adunat 
într-un volum purtând 
titlul „Ana Frank in 
amintiri". Cartea va fi 
publicată simultan, în 
luna mai, in Statele 
Unite, 15 țări europe
ne, în America Latină 
și Japonia.

„Nu sint o eroină — 
spune în prolog Miep 
Gies. Mă găsesc la ca
pătul unui lung șir de 
olandezi omenoși care 
au făcut la fel ca noi 
în timpul acelor ani 
întunecați, îngrozitori".

Ana Frank a murit 
de tifos în lagărul de 
concentrare de la Ber-

gen-Belsen, unde a 
fost internată in au
gust 1944. Avea 16 
ani. Miep Gies a reu
șit să smulgă din mîi- 
nile naziștilor, cu un 
curaj care ar fi pu- 
tut-o costa viața, pa
ginile scrise de Ana 
in anii cind a trăit in 
ascunzătoare. Ulterior, 
aceste pagini au fost 
tipărite in milioane 
de exemplare și zeci 
de limbi, circulind în 
întreaga lume, ca o 
mărturie a ceea ce a 
însemnat teroarea fas
cismului în istoria 
omenirii.
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