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în spiritul sarcinilor subliniate la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

DEPLINA ANGAJARE MUNCITOREASCA PENTRU 
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA A PLANULUI

în cadrul preocupărilor conduce
rii partidului de a urmări sistema
tic modul in care se înfăptuiesc 
prevederile programului de dezvol
tare economico-socială a țârii pe 
acest an și pe întregul cincinal, re
cent, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. care a analizat pro
bleme de o deosebită actualitate și 
importanță pentru toate colectivele 
din economie. Acum, în preajma 
marii sărbători a muncii, pe care 
toți o dorim cinstită prin remarca
bile fapte de muncă, fiecare din 
sarcinile stabilite, de la realizarea 
ritmică a producției fizice la livra
rea integrală și la termen a pro
duselor destinate exportului, de la 
buna organizare a muncii pe șan
tiere la punerea in funcțiune a 
obiectivelor de investiții planifica
te trebuie să constituie acțiuni 
prioritare, - să reprezinte temeiul 
unor măsuri concrete in fiecare în
treprindere, la fiecare loc de 
muncă.

în această privință, in fiecare în
treprindere, cehtrală și minister, în 
fiecare județ, muncitorii și specia
liștii, factorii de resort sint che
mați să-și concentreze atenția asu
pra realizării neabătute a planului 
la producția fizică. Economia noas
tră are . nevoie de producție fizică, 
de fiecare sortiment prevăzut. în 
mecanismul echilibrat al economiei 
naționale, fiecare produs contează, 
are importanța sa pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan ; nerealiza- 
rea ritmică și integrală a planului 
de producție la unele materii pri
me, materiale, semifabricate sau 
produse creează greutăți ■ in lanț 
intr-un șir de unități, produce per- 
turbații in realizarea producției in
tr-o serie de alte domenii. în aces
te zile nimic nu este mai impor
tant decit -buna organizare a acti
vității prin rezolvarea operativă, 
cu răspundere și competență, a 
problemelor care privesc realizarea 
ritmică a producției fizice — de la 
aprovizionarea tehnico-materială la 
încărcarea judicioasă a capacități
lor de producție, la asigurarea flu
xului neîntrerupt al fabricației și 
livrarea neintirziată a produselor 
realizate — astfel incit activitatea 
să se desfășoare normal, indepli- 
nindu-se riguros planul și recupe- 
rindu-se toate răminerile în urmă.

în spiritul măsurilor stabilite de

Comitetul Politic Executiv, fiecare 
colectiv de oameni âi muncii are 
datoria să facă totul pentru ono
rarea exemplară a contractelor și 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 
la export. Așa cum preciza tova
rășul Nicolae Ceaușescu. realizarea 
producției de export trebuie consi
derată îndatorirea principală, por- 
nindu-se de la realitatea că numai 
prin fabricarea și livrarea la timp 
și de calitate superioară a produc
ției destinate partenerilor externi 
pot fi asigurate resursele valutare

• Printr-o bună organizare a muncii și folosirea intensă a utilajelor, ritmul 
de lucru la însămînțări poate și trebuie să fie mult intensificat

• Pentru recuperarea restanțelor, să se lucreze și noaptea la pregătirea te
renului, iar ziua-lumină - la semănat

Volumul lucrărilor care a rămas de executat este 
încă foarte mare. Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii, pînă în seara zilei de 24 aprilie au 
fost însămînțate 4 380 400 hectare, care reprezintă 79 
la sută din suprafața destinată culturilor de primăvară. 
Porumbul și soia — culturi cu mare pondere — au fost 
însămînțate in proporție de 77 la sută, fasolea pentru 
boabe - 32 Ia sută, iar legumele au fost semănate 
și plantate pe 45 la sută din suprafața prevăzută. 
Trebuie făcut totul ca prin mobilizarea largă a tutu
ror forțelor din agricultură, lucrindu-se intens și as
tăzi, 26 aprilie, însămînțările să fie încheiate în cel 
mai scurt timp pe toate suprafețele prevăzute.

La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., referitor la desfășurarea lucrărilor agri
cole de primăvară, secretarul general al partidului a 
cerut să se ia măsuri hotărite, să se mobilizeze larg 
toate forțele din agricultură pentru a se grăbi ritmul 
de lucru și a se termina, in cel mai scurt timp, toate 
lucrările de insămințări.

Acum timpul este favorabil lucrărilor in cîmp și, ca 
atare, în lumina indicațiilor conducerii partidului, or
ganele și organizațiile de partid, consiliile populare 
și organele agricole de specialitate au datoria de a 
acționa energic pentru ca in toate unitățile agricole 
în care lucrările sint întîrziate să fie folosite din plin 
utilajele, fiecare oră bună de lucru.gența, individuală și colectivă, cu 

care se acționează în fiecare între
prindere, centrală și minister, de 
climatul de ordine și disciplină de- 
săvîrșite ce se cere instaurat la fie
care Ioc de muncă. Pentru aceasta 
esențial este să se asigure aplicarea 
fermă a mecanismului economico- 
financiar, a autoconducerii și aufo- 
gestiunii, creșterea răspunderii or
ganelor de conducere colectivă în 
gospodărirea eficientă a mijloace
lor materiale și financiare încre
dințate spre administrare și dez
voltare. Ca titulare de plan, cen
tralele — care funcționează pe 
principiul autogestiunii și autofi
nanțării — sint chemate să-și in- 
deplinească în mod corespunzător 
atribuțiile, rolul pe care ii au in 
conducerea activității economice 
atit in privința utilizării cu maxi
mă eficiență ă capacităților de pro
ducție, a materiilor prime și mate
rialelor. a realizării investițiilor, cit 
și in cea a indeplinirii sarcinilor la 
producția fizică și la export, a tu
turor indicatorilor de plan.

Fiecare zi, fiecare oră de lucru 
au acum o valoare . deosebită, pu
țind fi hotăritoare pentru realiza
rea sarcinilor de plan pe trimestrul 
al doilea și. pe întregul an. în acest 
sens, așa cum a stabilit Consiliul 
de Stat. în zilele de Jr-Î.mai vor 
funcționa normal toate' unitățile de 
producție cu proces continuu de 
muncă, unitățile de construcții - 
montaj, precum și unitățile care au 
restanțe in realizarea producției, in 
special a celei pentru export. De
sigur, date fiind timpul înaintat, 
întirzierea unor lucrări, in agricul
tură va fi mobilizat întregul, poten
țial de muncă, astfel incit fiecare 
oră de lucru si fie folosită pentru 
încheierea insămințărilof. pentru 
desfășurarea celorlalte lucrări de 
sezon.

Așa cum arăta secretarul general 
al partidului, dispunem de toate 
condițiile pentru îndeplinirea pla
nului ; esențial este ca. punindu-si 
deplin in valoare capacitatea de 
muncă și creație, spiritul gospodă
resc, oamenii muncii, întregul 
popor să acționeze cu fermitate și 
răspundere pentru a asigura reali
zarea exemplară a prevederilor pla
nului pe luna aprilie și pe întregul 
an. pentru a întimpina ziua de 
1 Mai cu noi și tot mai mari suc
cese în toate domeniile de activi
tate.

Nu există, practic, șantier care să 
nu dispună de importante rezerve 
de creștere a ritmului de lucru, de 
îmbunătățire a activității. Iată de 
ce este necesar ca, in spiritul indi
cațiilor date de secretarul general 
al partidului, fiecare colectiv de 
constructori și montori să-și anali
zeze cu realism potențialul de care 
dispune, să inițieze măsuri hotărîte 
în vederea folosirii integrale, cu 
randament deplin a timpului de 
lucru. întăririi ordinii și discipli
nei in muncă, promovării pe scară

I

largă a unor tehnologii de execu
ție eficiente și rapide. De aseme
nea, furnizorii de utilaje sint che
mați să introducă o ordine desăvir- 
șită in livrări, să asigure sosirea la 
timp a utilajelor pe șantiere.

In mod deosebit, se cuvine re
levată cerința subliniată de secre
tarul general al partidului de a se 
acționa cu toată hotărîrea pentru 
aplicarea neabătută a programelor 
de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției, sub em
blema cărora se înscriu, practic, 
toate măsurile și inițiativele care 
au ca obiect îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea costurilor, 
valorificarea superioară a resurse
lor materiale, energetice și de forță 
de muncă, sporirea productivității 
muncii, in pas cu cerințele actuale, 
cu baza tehnico-materială de care 
dispune economia.

De bună seamă, îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii cantitativi 
și calitativi depinde în măsură 
hotăritoare de răspunderea și exi-

J OAMENI Al MUNCII DIN ECONOMIE I j -------------------------------------
l Acționați cu toată hotărîrea pentru 
' realizarea exemplară a planului la producția 

j fizică, la export, pentru punerea in funcțiune 
\ la termen a obiectivelor de investiții, în- 

j timpinind astfel ziua de 1 Mai cu rezultate 
\ de prestigiu in muncă!

necesare importurilor, desfășurării 
normale a producției materiale. De 
aceea, în temeiul indicațiilor sub
liniate de secretarul general al 
partidului, în fiecare întreprindere, 
in fiecare județ, centrală și minis
ter trebuie să se acorde cea mai 
mare atenție producției la export, 
recuperării, în perioada care a mai 
rămas din această lună, a tuturor 
restanțelor ce mai există in acest 
domeniu, urmărindu-se zilnic sta
diul realizării produselor, interve- 
nindu-se prompt pentru eliminarea 
oricăror dereglări care pot să apa
ră, creindu-se condiții ca fondul de 
marfă cu această destinație să fie 
asigurat cu prioritate, contractele 
să fie onorate la termefiele prevă
zute, iar planul pe luna aprilie să 
fie realizat integral.

între sarcinile economice ale a- 
cestei perioade, o mare însemnă
tate revine punerii în funcțiune a 
tuturor obiectivelor de investiții 
planificate, domeniu în care se ma
nifestă o serie de rămineri în urmă.

VASLUI: Materiale de construcție eficiente 
asimilate în fabricație

BACĂU: Mașini-unelte competitive

Relatări ale corespondenților „Scinteii" — în papina a Ill-a

Agricultura românească
DE LA O PRIMĂVARĂ

ISTORICĂ LA ALTA
Se vorbea stăruitor pe atunci, 

cu un sfert de veac în urmă, - 
despre „primăvara agriculturii ro
mânești". Venise intr-adevăr arcui- cialist agricol, un consiliu unic a- 
tă luminos peste întreg cuprinsul 
țării, peste pămînturile pentru pri- . 
ma oară unite laolaltă din hotar 
în hotar și peste însuși destinul 
oamenilor acelor pămînturi, o pri
măvară neobișnuită, o primăvară 
istorică. Era anotimpul unei noi 
Întemeieri pentru satul românesc, 
însemnînd, cum spunea poetul 
„Cuvintelor potrivite"; „înfrățirea 
ins cu ins, umăr la umăr, vatră cu 
vatră, ogradă cu ogradă, sat cu 
sat, ca să fiți, in sfirșit, un singur 
popor, al unui singur pămînt. Mi
racolul revoluției s-a împlinit". 
Cuvinte rostite la sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Na
ționale, c<)re consfințea solemn . 
evenimentul istoric, revoluție- 
nar al încheierii cooperativiză
rii : „In Republica Populară 
Română, socialismul a învins defi
nitiv la orașe și sate".

Cum arătau țăranii în primăvara 
aceea, după ce străbătuseră, potri
vit memorabilei expresii sadovenie- 
ne, „drumul spinos al înțelegerii" ? 
Care era orizontul loț de gindire 
și acțiune ? Recitesc volumul de e- 
vocări „Moment istoric", îmi răs
foiesc însemnările de reporter la 
prima sesiune parlamentară din 
istoria țării eu participarea a 11 000 
de oameni ai satelor (coincidență 
simbolică cu numărul celor ce fu
seseră secerați la 1907), parcurg 
mărturiile lor de atunci...t Reche
mate. redeșteptate din penumbra 
vremii, momentele, evenimentele, 
episoadele, mai grave, mai drama
tice sau . mai pitorești, pregătind 
sau însoțind procesul îndelungat, 
răbduriu și plin de meandre al 
„lămuririi", reapar vii și se în
lănțuie fluid, expresiv, configu- 
rind portretul etapei revoluționare 
deschise în satul românesc de is
torica hotărire a partidului, din 
3—5 martie 1949, privind trecerea 
Ia transformarea socialistă a agri
culturii. Surprinzător însă, pe 
fluxul amintirii, primul plan îl 
ocupă evenimentele, cadrul, at
mosfera de atunci — și nu oame
nii de atunci, care ne apar astăzi, 
ca tipologie țărănească, cu 
mai îndepărtați, mai estompați 
fundalul istoriei decît 
care au făurit-o și i-a 
ce oare ?

„Explicația, e simplă. . 
resc de optica noastră de azi — 
mi-a deslușit impresia un activist

istoria 
făurit.
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pe 
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La Întreprinderea 
de materiale izolatoa
re din Vaslui și-a 
început producția o 
nouă instalație, com
plet automatizată, 
pentru fabricarea unor 
serii de materiale hi- 
droizolatoare și inso- 
norizante, cu caracte
ristici funcționale su
perioare. Este vorba 
despre realizarea unor 
materiale monostrat 
necesare echipării in
stalațiilor din termo
centrale, rețelelor de 
transport ale agenți- 
lor fierbinți sau reci, 
construcțiilor petro
chimice și metalur
gice, industriei navale, 
construcțiilor de ma
șini etc. (In fotogra
fie este redat un as
pect din camera de co
mandă a instalației).

Demn de semnalat 
este faptul că asimila
rea noilor materiale 
reprezintă rodul nu
meroaselor experi
mentări ale unor re
țete noi de fabricație 
obținute in laboratoa
rele de cercetări ale 
întreprinderii, în ca
drul cărora se eviden
țiază colectivul de 
specialiști condus de 
inginera Georgiana 
Ciocan. De asemenea, 
o bună parte din noile 
utilaje care alcătuiesc 
instalația s-au reali

zat prin autoutilare. 
Pot fi menționate do
zatoarele de mare pre
cizie pentru bitum, 
malaxoarele, pompele 
de extrudare a mem
branelor, utilaje pro
iectate in întreprin
dere, altele reprezen- 
tlnd colaborarea cu 
întreprinderea „Rul
mentul" și întreprin
derea de Clemente 
pneumatice și aparate 
de măsură din Birlad.

Acordind o atenție 
deosebită ridicării la 
cote superioare a gra
dului de folosire a 
materiilor prime, ma
terialelor și energiei, 
acționind consecvent și 
hotărit pentru moder
nizarea tehnologiilor 
și a produselor, co
lectivul de oameni ai 
muncii din întreprin
derea vasluiana fa
brică noile materiale 
hidroizolante și inso- 
norizante — MECABIT 
— in peste 18 tipuri 
și variante. Ele întru
nesc avantajele unor 
costuri de producție 
mult diminuate și, 
ceea ce este la fel de 
important, reduc sub
stanțial manopera la 
montaj, nemaifiind 
necesară aplicarea bi
tumului de adaos sau 
altor materiale de pro
tecție pe șantiere ori

la instalațiile din ce
lelalte domenii indus
triale.

Din gama complexă 
a produselor noi in
trată in fabricație de 
la începutul anului se 
impun atit cele din 
vată minerală în 24 
de variante intercom- 
binate, precum și pîh- 
zele din fibre de sti
clă pentru filtre de 
purificare a aerului. 
Mai mult, au fost 
concepute instalații, 
cum este cea de fibri- 
lizare pentru toplturi 
de silicați necesare 
obținerii patei mine
rale.

In aceste zile de 
muncă însuflețită, co
lectivul întreprinderii 
este puternic mobili
zat pentru realizarea 
in cele mai bune con
diții a sarcinilor de 
producție. Astfel, pro
ducția fizică pe pri
mele patru luni ale 
anului a. și fost re
alizată, iar contracte
le la export au fost 
onorate în devans.
Beneficiarilor 
le-au fost 
înainte de 
peste 8000
produse 
toare.

interni 
livrate, 

termen, 
mp de

hidroizola-

E. D1CHISEANU

care «făcuse» în tinerețe coopera- 
. tivizarea intr-un raion și care, 
acum, conduce, cu diplomă de spe-

groindustrial. Țăranul s-a despărțit 
mult <Je irpaginea sa> de odinioară, 
care lui însuși ii pare extrem de 
îndepărtată ca și cum ar fi a altuia, 
dintr-o generație anterioară. Cu 
gindirea lui de azi nici nu-i mai 
place să-și amintească de șovăieli
le, îndoielile și tribulațiile , începu
tului. Aparțin altei vîrste și altui 
destin. Să vezi. Nu de mult a 
venit la noi un autor care auzise 
că președintele cooperativei fuse
se un fel de Moromete și a început 
să-l scormonească în trecut cu «ce»

și «cum». Omul, în casa lui, -lingă 
paharul lui de vin, a răbdat cit 
a răbdat curiozitatea musafirului 
de ultimă oră, apoi i-a răspuns in
tr-un tîrziu. posac : «La ce bun să 
le mai răscolim ?
dintr-o altă viață, cind eram în- 
fășurați la minte». Printr-o directă 
asociație de idei —' a conchis in
terlocutorul meu — mi-am zis că 
«Desfășurarea» lui Marin Preda 
sugerează nu o simplă operație de 
cadastru colectivist, ci începuturile 
desfășurării unei gindiri pe măsu
ra noilor orizonturi ale vieții sa
tului românesc".

Ml-a plăcut și am reținut ex
presia1 : desfășurarea gindirii pe 
măsura noilor orizonturi ale satu
lui. Nu desemnează ea însăși esen
ța lăuntrică a procesului revoluțio
nar din universul nostru matrice, 
universul rural ? Nu exprimă ea 
finalitatea dinamică și ireversibilă 
a trecerii de la o proprietate isto
ricește limitată și depășită la cea 
mai avansată formă de proprieta
te, a întregului popor ? A mutației 
dintr-o condiție economică și so
cială precară și nesigură în condi
ția de certitudine și demnitate a 
proprietarului, producătorului și 
beneficiarului ? De la străvechea, 
lăudata, dar rudimentara îndeletni
cire a plugăritului la agricultura 
modernă, eficientă, soră bună cu 
munca de înaltă calificare și ran
dament din uzină ?

„Sămînța" acestui proces de am
plitudine a pus-o sub brazda sa
tului. românesc primăvara istorică 
a cooperativizării. Dar era încă

Astea-s istorii

fragllă sămința, înconjurată de 
speranța unui popor de agricultori 
abia desprins de obișnuințele și 
prejudecățile orizontului îngust și 
veșnic primejduit de pe cele peste 
trei milioane de gospodării indi
viduale și care abia descoperea, cu 
încetineală și frămîntare, noile 
forme colective de muncă și orga
nizare. Urma abia să crească și să 
încolțească, in conștiințele milioa
nelor de țărani, această sămință a 
Încrederii in propriile forțe, in 
propriul, innoitul lor destin. 
Partidul călăuzitor, clasa munci
toare, aliatul de nădejde dintot- 
deauna, le-arf fost reazemul de în
credere. O dată cu treptata și tot 

mai substanțiala inzestrare a 
satului cooperativizat, datorită 

'* noilor ritmuri ale muncii și 
f existenței, a prins să răsară — 
j semn de sămîpță bună și de 

biruință a noului anotimp is
toric pe străbunele, dar re

născutele păminturi — o clasă 
nouă. Un' țăran nou. Gindirea lui 
și-a luat zborul din colivia pogo
nului sau a hectarului și a început 
să se desfășoare, tot mai cuteză
tor, Ia dimensiunile pămîntUIui cu
prins între o zare și alta, dinspre 
teama de ziua de miine către 
netămătoarea perspectivă gospo
dărească. „încărcătura la suta de 
hectare" și milionul au devenit 
unități curente de măsură in viața 
aceleiași generații care mai socotea 
pină de curînd în stinjeni și cu 
bănuțul strîns în trei noduri. Alt
fel au început să se vadă rosturile 
și perspectivele agriculturii la vo
lanul tractorului și al combinei, 
decît din unghiul unei țărănimi 
care în timpul împilării moșierești 
nu poseda decît un plug la trei 
gospodării, o treime din ele ne- 
avînd nici măcar o vită de "muncă. 
Altfel au început să se vadă rostu
rile noului fel de a cultiva pă- 
mîntul, cind agrotehnica a făcut 
să se îndrepte spinările cocirjate 
pe coarnele 
monstrat că 
încetat de a 
mai ieftină 
tură.

Orizonturi
treptat dar sigur descoperite, asu
mate, cucerite in ultimul sfert de 
veac. Căci o fericită lucrare a is
toriei a făcut ca „primăvara agri
culturii" să se îngemăneze la

Victor VANTU

plugului și a de- 
sudoarea țăranului a 
mai fi singura și cea 
investiție in agricul-

umane tot mai vaste,

(Continuare în pag. a IV-a)

VOCA ȚI A CREATOARE '
Sărbătoarea muncii este întîm- 

pinâtă și de colectivul întreprin
derii de mașini-unelte din Bacău 
cu noi și importante realizări in 
producție. De aici au fost expedia
te cu mult inainte de termen pe 
adresa beneficiarilor primele ma
șini speciale de rectificat bilateral 
realizate pentru prima dată în 
țara noastră după o concepție ori
ginală. Referindu-se la caracteris
ticile lor tehnice, ing. Vasile Gogu, 
directorul întreprinderii, spunea : 
„Sint mașini-unelte realizate la cel 
mai înalt nivel al tehnicii mon
diale, echipate cu automat progra
mabil, fapt-care le conferă o mare 
precizie și o productivitate ridi
cată! Proiectul aparține institutului

de profil din Capitală, iar realiza
rea — muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor noștri". în ultima 
vreme, la întreprinderea băcăuană 
au fost introduse in fabricație 
încă șase noi tipuri de mașini-unel
te speciale pentru industriile me
talurgică, de automobile și aero
nautică, precum și două linii flexi
bile robotizate de prelucrare a pie
selor de schimb prismatice. Două 
dintre acestea — mașina de alezat 
și frezat cu ax orizontal și centrul 
de prelucrare CPFH—800, care va 
echipa celulele și liniile flexibile 
de prelucrare a pieselor de schimb 
— vor fi terminate și livrate bene
ficiarilor din țară pină la 1 Mai. 
(Gheorghe Baltă).

PAȘCANI: Suplimentar la export
Desfășurind larg întrecerea so

cialistă în cinstea zilei de 1 Mai, 
colectivul de muncă de Ia între
prinderea de tricotaje și perdele 
din Pașcani inscrie zilnic însemna
te depășiri de producție. Cumulate, 
de la începutul anului pînă în pre
zent, aceste depășiri se ridică la 
5.4 milioane lei la producția-marfă, 
concretizate, între altele, in 30 000 
metri pătrați perdele și 80 000 bu
căți tricotaje. Toate, realizate în

condiții de reducere a consumurilor 
energetice cu circa 40 MWh energie 
electrică. Harnicul colectiv de aici 
a reușit zilele acestea să îndepli
nească înainte de termen planul la 
export pe patru luni. Datorită 
avansului de timp cîștigat, unitatea 
are posibilitatea de a mai expedia, 
pînă la 1 Mai, partenerilor externi 
o producție-marfă in valoare de 
aproape 19 milioane lei. (Manole 
Corcaci).

CÎMPULUNG: Cărbune în plus 
cu cheltuieli de producție reduse

Desfășurind larg întrecerea socia
listă pentru a obține succese tot 
mai însemnate în cinstea zilei de 
1 Mai. colectivul întreprinderii mi
niere din Cimpulung (Argeș) rapor
tează că, de la începutul anului, a

livrat termocentralelor peste plan 
16 500 tone cărbune. De notat că în 
acest interval cheltuielile materiale 
au fost reduse cu 33 lei la 1 000 lei 
producție netă. (Gheorghe Cirstea).

Ediția din anul acesta 
a Concursului de limba 
și literatura română și a 
concursurilor inter județe
ne de limba și literatura 
maternă, maghiară si, 
respectiv, germană pen
tru clasele gimnaziale 
găzduite cu tradiționala 
ospitalitate . românească 
în orașul Pitești, reședin
ța județului Argeș, de care 
se leagă numele atitor 
voievozi iluștri „dătători 
de legi și datini", se leagă 
numele mitului nostru 
national, mitul jertfei 
pentru creație, precum 
cea din zidurile Mănăsti
rii de la Argeș, se leagă 
fapta și opera atitor scri
itori, de la genialul ano
nim popular, de la Scri
soarea de la 1521 a boie
rului Neacșu din Cimp't- 
lung către Hans Beckner, 
judele Brașovului, pînă la 
Ion Pillat, Ion Minulescu, 
Ion Barbu și Liviu Re- 
breanu, ca să nu-i cităm 
decit pe cei care au in
trat definitiv in Pantheo- 
nul culturii noastre națio
nale.
»Noul Pitești, cu puter

nica lui dezvoltare eco
nomică, socială și cul
turală, este o strălu
cită ctitorie a Epocii 
Nicolae Ceaușescu.

tn acest județ, in eare 
s-a plămădit unul dintre 
primele texte laice, care 
ni s-a păstrat, firește, de 
limbă românească, desfă
șurarea unui concurs fi
lologic capătă o semnifi
cație deosebită, căci, așa

cum spunea poetul, filo
zoful și dramaturgul Lu
cian Blaga — cel care a 
scris și el o dramă despre 
eroul de la Argeș — 
„limba este intiiul mare 
poem al unui popor1* sau, 
cum zicea Gh. Barițiu, ea 
„este proprietatea sfintă 
a unei nații".

A fost o fericire și o 
mindrie. pentru elevii 
care au putut concura la

tindu-ne sufletul în sila
bele ei, ca in niște invizi
bile cazemate spirituale, 
este, prin însăși existența 
și durata ei, dovada cea 
mai sigură a continuită
ții, unității și vigorii spi
rituale a poporului 
român. E o limbă româ
nească de o uimitoare 
originalitate, cu un spe
cific deosebit, o limbă 
bogată și frumoasă, pe

ÎNSEMNĂRI
cunoașterea tainelor aces
tui poem nepieritor in 
care se reflectă viața, is
toria, gindirea și sensibi
litatea strămoșilor noștri, 
efigia portretului nostru 
etnopsihologic. răsfrintă 
în cuvintele limbii româ
ne, ca portretele împăra
ților romani pe monedele 
de aur. Căci, așa cum 
afirma un alt mare poet 
român contemporan. Al. 
A. Philippide, „Existenta 
și durata unui popor iși 
găsesc expresia cea mai 
adincă și, totodată, spriji
nul cel mai solid in exis
tența și în durata limbii 
pe care acel popor o vor
bește".

Limba română, o limbă 
romanică unitară, oi- 
guroasă și frumoasă. ■ vor
bită neîntrerupt, pe aceste 
plaiuri strămoșești.' o 
limbă care a înfruntat 
împrejurările istorice 
maștere și grele- adăpos-

care o studiază savanți 
români și o învață, aici, la 
București, studenți din 
toate continentele și din 
toate marile universități 
ale lumii, Si Pe care, cu 
atit mai mult, se cade să 
o învățăm și să o cunoaș
tem tot mai bine și tot 
mai nuanțat, noi, cei care 
ne hrănim din pămintul 
României.

Concursurile la care 
participă elevi de limbă 
română, maghiară, ger
mană in patria noastră 
comună au loc in anii cei 
mai glorioși ai istoriei 
noastre contemporane, in 
care patria noastră s-a 
dezvoltat ca eroul din 
basme : intr-un an cit 
altădată intr-o sută. Con
cursurile acestea au de
monstrat limpede elevilor 
că ne cinstim patria, cin- 
stindu-i valorile materia
le și spirituale, muncind 
pentru propășirea și

înflorirea ei 
întelegindu-ne 
în frumoasa

continuă, 
frățește 

limbă a
muncii, a colaborării și
prieteniei ; o cinstim cin-
stindu-i gloriosul ei tre
cut istoric, de-a lungul 
căruia au luptat împreună 
masele populare.

Ne cinstim patria cin- 
stindu-i trecutul, muncind 
și invățînd pentru pre
zentul și viitorul ei.

Elevii au avut prilejul 
de a se împrieteni cu 
copii din toată țara, de a 
se cunoaște și a-și face 
mărturisiri reciproce des
pre visurile și idealurile 
lor care, cu certitudine, 
vor fi infăptuite in socie
tatea nouă, in marea 
noastră familie socialistă. 
Cu toții au păstrat, neîn
doios, amintiri frumoase, 
amintirea fiind singurul 
rai din care oamenii nu 
vor fi izgoniți de nimeni 
și niciodată. Au avut, 
însă, in primul rină, prile
jul de a se întrece, de a-și 
confrunta puterile. Căci e 
proprie ființei umane ne
voia de autodepășire, 
preocuparea pentru con
tinua ei perfecționare, do
rința de a-și verifica for
țele fizice și intelectuale, 
întreeîndu-se cu alții. 
Olimpiadele în lumea 
greacă erau — cum bine

Ion Dodu BĂLAN
(Continuare
în pag. a V-a) 
_____________________ '
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ÎNDEPLINIREA hotărîrilor adoptate Copilărie fericită
preocupare consecventă, de zi cu zi în noua „Dumbravă minunată"
Redacția ziarului „Scinteia", in co

laborare cu Comitetul județean de 
partid Covasna, a întreprins o in
vestigație în legătură cu activitatea 
desfășurată pentru indeplinirea ho- 
tăririlor adoptate de recentele adu
nări și conferințe de dare de seamă 
și alegeri ale organizațiilor de partid 
din unități economice și instituții. 
Constatările de pe teren îndreptățesc 
o primă remarcă : peste tot se ac
ționează energic pentru a se înfăptui 
ceea ce s-a hotărît, pentru găsirea și 
transpunerea în viață a unor noi so
luții de îmbunătățire a muncii in lu
mina cerințelor subliniate la plenara 
C.C. al P.C.R. din 24—25 martie a.c., 
a orientărilor și indicațiilor formu
late de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

IN PRIM PLANUL PREOCUPĂRILOR 
- PROBLEMELE MAJORE 

ALE PRODUCȚIEI
La Comitetul județean de partid 

Covasna, tovarășul Vasile Marinescu, 
șeful secției organizatorice, ne rela
tează : „Am participat la peste 30 de 
adunări și conferințe de dare de sea
mă și alegeri, în cadrul cărora s-aii 
adoptat hotărîri judicioase privind 
Îmbunătățirea muncii in toate dome
niile. Este de datoria noastră, a acti
viștilor de partid, să controlăm și să 
sprijinim organizațiile de partid. în 
aplicarea hotărîrilor luate, să deter
minăm noi măsuri de perfecționare a 
muncii, în primul rind in domeniul 
producției materiale. Punem un 
accent deosebit pe măsurile politico- 
organizatorice pentru îndeplinirea 
planului la export și la producția fi
zică in mari unități cum sînt între
prinderea de mașini agregat și sub- 
ansamble auto, întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice, între
prinderea textilă „Oltul1*, Combinatul 

(de prelucrare a lemnului, Uniunea 
județeană a cooperativelor de pro
ducție, achiziție și desfacere a măr
furilor și altele. Sint de menționat și 
măsurile concrete luate la întreprin
derea de transporturi auto pentru or
ganizarea rațională a transporturilor, 
îmbunătățirea utilizării mijloacelor 
din dotare și realizarea unor impor
tante economii de carburanți și lu- 
brifianți".

— Ce întreprindeți acolo unde nu 
se acționează suficient de prompt și 
de energic pentru indeplinirea hotă
rîrilor adoptate ?

— Sprijinim munca noilor comite
te și bifouri de partid prin activiza
rea colectivelor de îndrumare și con
trol, prin activul comitetelor jude
țean, municipal, orășenești și comu
nale de partid, prin prezența noastră 
zilnică în unități. Menționez că a 
sprijini înseamnă pentru noi a rezol
va concret și operativ problemele pe 
care le ridică producția, îndeplinirea 
planului, în spiritul indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

Ne aflăm la întreprinderea de an
trepriză construcții-montaj, care înal
ță obiective economice, social-cultu- 
rale și edilitare pe tot cuprinsul ju
dețului Covasna. Maistrul constructor 
O]ah Lăszlo, secretarul comitetului de 
.pșirtid, ne spune, cg 'hotăririle adop
tate în adunări și conferințe au ținut 
șeama de critictie formulate în legă
tură cu două aspecte fundamentale

LA COLECTAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE
- obligații noi față-n față cu mentalități vechi

Si

Este cunoscută importanța pe care 
o prezintă folosirea cu spirit de 
înaltă răspundere a materialelor și 
energiei și, în acest cadru, recu
perarea și refolosirea materiilor pri
me și materialelor. în legătură cu 
aceasta,.Comitetul pentru probleme
le consiliilor populare a elaborat 
un detaliat „plan-cadru“ 1 de ac
țiune, prevăzînd sarcini mobiliza
toare de colectare, pe baza căruia 
consiliile populare județene și-au 
întocmit planuri proprii de recupe
rare a acestor materiale. îndeplini
rea acestor sarcini se înscrie ca un 
reper deosebit de important în acti
vitatea consiliilor populare, in ca
litatea lor de coordonatoare ale în
tregii activități economice din teri
toriu, chemate să acorde un sprijin 
larg întreprinderilor și centrelor de 
colectare, de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile atit 
din unitățile eco- 
nomioe socialis
te, cît și din gos
podăriile popu
lației.

In același timp, 
organizațiile com
ponente ale 
F.D.U.S. au tre
cut la organiza
rea a tot mai nu
meroase acțiuni 
cetățenești pen
tru colectarea materialelor vechi 
din gospodăriile populației. Pozitiv 
este și faptul că experiența bună 
ciștigată la orașe iși găsește apli
care, firește, potrivit posibilități
lor locale, și la sate, în comune.

De pildă, in unele localități din 
județul Teleorman, în comunele Tri- 
vale. Gratia, Blejești, Cosmești și 
altele, consiliile populare și-au de
pășit prevederile proprii de colectare 
a materialelor refolosibile, pe primul 
trimestru al anului, de 3—4 ori ! 
Pentru mobilizarea cetățenilor sînt 
folosite intens stațiile de radioficare, 
comunicindu-se zilele cînd să fie 
scoase la poartă materialele. în 
aceste zile, atelajele din comu
nă merg din gospodărie in gos
podărie și adună toate materialele 
refolosibile pe care le-au depozitat 
gospodarii in fața caselor. Deci nimic 
complicat. Cu puțin efort organiza
toric se adună cu ușurință materiale 
utile care prisosesc in casele oame
nilor. Esențialul este să se depășeas
că mentalitatea învechită — că ar fi 
vorba de o sarcină periferică, ne
importantă, care poate fi neglijată 
cu seninătate.

Trebuie precizat că principalele 
materiale care trebuie colectate din 
gospodăria țărănească sint fierul 
vechi, hirtia și cioburile de sticlă. Și 
că fiecare comună are, în general, 
sarcini modeste de colectare — de 
pildă 100 kg de hirtie pe trimestru. 
Modeste — și totuși...

...Centrul de colectare din orașul 
Videle are arondate 20 de comune. 
Analizînd — după actele centrului 
— situația colectorilor din cele 21 de 
localități, care trebuiau să aducă pe 
primul trimestru la centrul din Vi
dele o cantitate de hîrtie. fier și 
cioburi de 64 tone, constatăm că nu 
s-au adus decît 43 tone. De fapt, 
această situație pare o prelungire a 
situației din anul trecut, cind la 

RECONDIȚIONAREA 
REFOLOSIREA

ale activității : 1. Insuficienta colabo
rare a conducerii întreprinderii cu 
proiectantul, beneficiarul și sucursala 
Băncii de investiții, fapt ce nu a asi
gurat condițiile necesare pentru în
ceperea la timp a o serie de lucrări 
(documentație, amplasament, finan
țare) ; 2. Pregătirea necorespunzătoa
re a fronturilor de lucru, situație care 
s-a soldat, în primele luni ale aces
tui an, cu îndeplinirea planului numai 
în proporție de 68 la sută. în prezent, 
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii acționează energic 
pentru lichidarea acestor neajunsuri.

— Vă rugăm să argumentați cu cî- 
teva exemple de acțiuni concrete în
treprinse în ultima vreme de către 
comitetul de partid.

— Pornind de la realitatea că pe 
unele șantiere nu se acordă suficien
tă atenție calității lucrărilor, se risi
pesc și se deteriorează materiale de 
construcții, mai multi comuniști.

DUPĂ DESFĂȘURAREA ADUNĂRILOR 
Șl CONFERINȚELOR DE DARE DE SEAMĂ 

Șl ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

printre care șefii echipelor de dul
gheri Gheorghe Gal, Albert Francisc, 
maistrul loan Valadi și alții, au ce
rut ca în hotăririle adoptate să fie 
incluse măsuri de întărire a muncii 
politico-organizatorice pentru dez
voltarea spiritului de exigență și res
ponsabilitate comunistă. Măsurile 
luate in ultimul timp (repartizarea 
membrilor comitetului de partid și ai 
consiliului oamenilor muncii pe bri
găzi și puncte de lucru, întărirea 
controlului asupra calității lucrărilor 
efectuate, construirea unor conteine- 
re și stabilirea de spații speciale 
pentru depozitarea materialelor etc.) 
au și început să dea rezultate bune. 
Menționez că ne aflăm permanent in 
căutarea unor noi soluții de îmbună
tățire a muncii. în această privință, 
sint deosebit de prețioase și pentru 
noi orientările formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recentele 
intilniri cu lucrătorii din construcții.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACTIVITĂȚII POLITICO-IDEOLOGICE

La Muzeul județean din Sfîntu 
Gheorghe ni se relatează că, în ca
drul adunării generale de dare de 
seamă și alegeri a 'organizației 
de bază, comuniștii Szăkely Zol- 
tăn, Gabriel Lambescu și Nicolae 
Șoancă au subliniat marea valoare 
educativă a numeroaselor mărturii 
istorice care vorbesc despre existen
ța străveche și continuitatea poporu
lui român pe plaiurile Covasnei și 
ale întregii Transilvanii, despre strîn- 
sa prietenie făurită de-a lungul 
veacurilor între români, maghiari, 
germani. Pentru mai buna cunoaște
re și punere în valoare a acestor co
mori adunate cu nespusă dragoste și 
grijă, ei au cerut ca hotărirea adop
tată să prevadă intensificarea acțiu
nilor de popularizare a muzeului in

hirtie centrul Videle a rămas restant 
cu... 85 tone. Astfel, dacă sint loca
lități care au predat mai mult decit 
era prevăzut în plan, altele — 12 la 
număr — nu au predat decit cîte 
puțin din fiecare sortiment și, in 
fine, unele — opt — care n-au co
lectat nici măcar un gram din ce 
era prevăzut !

...Sintem în comuna Botoroaga. 
Despre situația colectărilor, vicepre
ședintele biroului executiv al consi
liului popular, Dumitru Secere, 
spune : „Consiliul popular trebuia 
să predea pînă la* 1 aprilie centrului 
I.J.R.V.M.R. din Videle 200 kg de 
cioburi, dar n-a predat nimic". „De 
ce ?“. „Din cauza unei neglijențe. 
Cioburile necesare le avem, dar sint 
acum într-o... baltă cu noroi de unde 
încă nu le putem scoate". „Cum așa ? 
Cetățenii au fost invitați de consi
liul popular să depună cioburile de

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ Fi

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

însemnări din județul Teleorman
sticlă în... baltă ?“. „Nu. Cetățenii 
n-au adunat nimic. S-a intimplat 
insă ca, la o furtună, vintul să spargă 
o parte din geamurile solariilor. iar 
cioburile rezultate au fost «depozi
tate» intr-un loc unde între timp 
s-a adunat din cauza ploilor apă 
multă".

Credem că este inutil orice comen
tariu asupra modului cum a „orga
nizat" consiliul popular colectarea 
cioburilor,' cu ajutorul vîntului și 
furtunii, ca și asupra modului „gos
podăresc" de depozitare.

...în comuna Drăgănești Vlașca în- 
tilnim aceleași mentalități depășite, 
de subapreciere și indiferență față de 
sarcina colectării materialelor recu- 

i perabile. Tovarășul Niță Radu, vice
președintele biroului executiv al con
siliului popular, spune : „în urmă cu 
trei zile am livrat toate materiale
le refolosibile pe primul trimestru". 
„Cui ? Din actele centrului Videle 
rezultă că sinteți restanțieri". „Păi, 
noi nu le-am predat la centrul de 
colectare din orașul Videle. Le-am 
predat achizitorului de produse ani
maliere" (!?!). „Și achizitorul ce 
a făcut cu ele „Probabil că le are 
la el. în curte, nu cred să se fi rătăcit 
pe undeva". „Dar oare în curtea lui 
trebuiau să stea (dacă nu s-au rătă
cit). ori să fie predate fabricilor pro
ducătoare ?“.

Se poate observa clar cită „impor
tanță" acordă consiliul popular ma
terialelor refolosibile adunate timp 
de 3 luni de la cetățeni. Le predă — 
ca să scape de ele — oricui, numai 
centrului de colectare nu. Să depozi
tezi materialele in noroi sau în 
curtea unui achizitor de produse ani
maliere — unde pot zace luni de zile 
— e la fel ca și cum nu s-ar face 
nimic. Așa cum nu au făcut nimic 
în acest domeniu, adică nu au pre
dat nimic timp de un trimestru, con

școli și întreprinderi, ca municipiul 
Sf. Gheorghe să fie mai frecvent in
clus in circuitele turistice ale O.N.T. 
și ale Biroului de turism pentru ti
neret. Sintem informați că la nivelul 
comitetului județean de partid au 
fost luate măsurile necesare pentru 
sporirea rolului educativ al muzeu
lui, ca și al altor mijloace de forma
re* a conștiinței patriotice, revoluțio
nare.

Asemenea preocupări In domeniul 
formării omului nou ne-au fost re
levate și de Dări Maria Magdalena, 
secretara comitetului de partid de la 
cooperativa meșteșugărească de tex
tile, confecții și tricotaje „Hărnicia *: 
„în spiritul măsurilor adoptate de 
conferință, am acționat pentru întări
rea muncii concrete, de la om Ia om 
pentru însușirea aprofundată a ho- 
tăririlor de partid și de stat. în mod 
deosebit,, noul comitet acționează 
pentru a conduce și îndruma mai în

deaproape organizațiile U.T.C., preo- 
cupindu-se îndeosebi de educarea ti
nerilor cooperatori. Ținînd seama de 
faptul că activitatea educativ-forma- 
tivă este strîns legată la noi de pro
blemele calificării, socotim necesar 
ca, așa cum a reieșit din dezbaterile 
conferinței noastre de partid, la nive
lurile corespunzătoare să se ia mă
suri pentru lichidarea a două ano
malii existente în sistemul coopera
ției meșteșugărești : 1. perioada de 
un an și jumătate prevăzută în pre
zent pentru ucenicie este prea scurtă, 
mai ales în meseriile care presupun 
formarea bunului gust și dezvoltarea 
capacității de creație; 2. există nu
meroși muncitori care de ani de zile 
practică cu deplină competență 
anumite meserii, dar care nu pot fi 
atestați deoarece există o «cotă a- 
nuală» a certificatelor de calificare. 
Este, așadar, normal ca situația din 
scripte să fie pusă de acord cu reali
tatea din viață și nu invers**.

La rîndul său. secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
comerțului de stat alimentar și de 
alimentație publică, Ilie Eugen Sim, 
ne spune : „Buna servire a populației 
depinde în mod evident de educația, 
de simțul de răspundere al lucrăto
rilor noștri, de activitatea desfășura
tă de noi în acest domeniu. Criticile 
aduse de comuniști muncii politico- 
ideoiogice, propunerile făcute de ei 
au determinat următoarele măsuri 
concrete : s-a îmbunătățit componen
ța și structura consiliului educației 
politice și culturii socialiste și a co
misiei propagandiștilor și agitatori
lor ;,a fost revăzut programul de în- 
vățămînt politico-ideologic, fiind mai 
strîns legat de problemele noastre 
specifice ; ținînd seama de valoarea 
educativă a sarcinii de partid, tutu
ror comuniștilor li s-au trasat sarcini 

siliile populare din comunele Poieni, 
Olteni, Gălăteni etc.

...Comuna Moșteni. Vicepreședin
tele care răspunde de colectarea ma
terialelor refolosibile — Traian Dul- 
gheru — ne spune că am bătut 
drumul pină in comuna lor de po
mană : în trimestrul I nu a avut 
nimic de predat căci... tovarășii de 
la centru au încurcat actele.

Avind în vedere că, la centru, și 
alte comune apar fără plan în tri
mestrul I, ne adresăm in cele din 
urmă pentru a lămuri lucrurile șefu
lui secției planificare de la consi
liul popular județean — Florea 
Burcea. Acesta contestă, afirmind că 
absolut toate consiliile populare au 
primit planuri trimestriale de pre
dare a materialelor refolosibile. 
Greșeala omiterii lor nu poate fi 
decît a șefului de centru sau a func
ționarilor din subordine.

Oare cine să 
ancheteze unde 
este adevărul ? 
Dar, în definitiv, 
este nevoie de 
vreo cercetare ca 
să se poată apre
cia că situația 
confuză nu ex
primă decit pasi
vitatea, indife
rența, spiritul bi
rocratic ?

După cum se știe, județul Teleor
man are în fiecare oraș din teritoriu 
cîte un centru de recuperare (la Zim- 
nicea, Turnu Măgurele, Roșiori de 
Vede, Videle). Dintre acestea, „Cen
trul din Videle pare un maidan, in 
care apa și noroiul înalt de o jumă
tate de metru resping, practic, orice 
încercare de a pătrunde în incintă. 
Materialele dinăuntru par aruncate 
cu furca, claie peste grămadă, dezor
dinea depășind orice imaginație. Pe 
bună dreptate — dar nu se putea 
mai devreme ? — comitetul orășenesc 
de partid a organizat o comisie care, 
Ia sfîrșitul controlului efectuat la 
centrul respectiv, a hotărît ca in 
timp de cel mult 10 zile întreprin
derea, oamenii centrului să facă 
ordine generală la acest punct de 
colectare. Ordine generală care tre
buie făcută și în actele centrului, 
pentru a se „lămuri" rapid existența 
sau absența planului, motlvațiile-pre- 
text cu care se încearcă a se acoperi 
lipsa oricărei activități reale.

Așa cum am arătat, în Teleorman 
sint comune în care, printr-o orga
nizare bună a muncii, prin eforturile 
de zi cu zi ale organizațiilor compo
nente ale F.D.U.S., printr-o bună 
activitate a consiliilor populare și cu 
concursul cetățenilor, sarcinile de 
recuperare a materialelor refolosibile 
sint indeplinite, ritmic, și chiar de
pășite. Desigur, analizind aceste ex
periențe bune, se poate desprinde o 
concluzie : preluind experiențele 
respective din propriul județ, folo
sind și măsuri organizatorice efi
ciente, consiliul popular județean 
este dator să asigure ca in cel mai 
scurt timp sarcinile privind colecta
rea materialelor refolosibile să fie 
îndeplinite exemplar in toate locali
tățile din teritoriu.

Gh. GRAURE 

concrete, răspunderi bine precizate, 
a căror îndeplinire este urmărită cu 
toată rigoarea".

MASURI DE PERFECȚIONARE, 
ÎN CONTINUARE, A MUNCII

în discuțiile avute la comitetul de 
partid al constructorilor, tovarășul 
Olâh Lăszlo ne-a prezentat un fapt 
semnificativ pentru desfășurarea 
vieții interne de partid : „Cu prilejul 
adunării de dare de seamă și alegeri 
din organizația de bază nr. 3, bri
gada de instalații, fostul secretar de 
partid, deși propus candidat, n-a 
mai fost ales nici măcar în birou. Ce 
i-au reproșat comuniștii 1 în primul 
rind, lipsa de exigență, faptul că 
biroul nu a trasat sarcini tuturor 
membrilor de partid, că n-a fost 
controlată îndeplinirea hotărîrilor 
luate la toate punctele de lucru din 
județ. Așadar, prin votul exprimat 
și prin hotărirea adoptată, organiza
ția s-a pronunțat pentru responsabi
litate și exigență, pentru un stil de 
muncă în care să primeze metodele 
partinice". Din discuții aflăm că și 
hotăririle adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază nr. 1 și nr. 8 
pun pe prim plan cerința întăririi 
vieții interne de partid, insistind în
deosebi asupra bunei pregătiri a adu
nărilor generale și asupra muncii de 
urmărire și control al îndeplinirii 
propriilor programe de măsuri.

„Pentru a valorifica așa cum se cu
vine propunerile făcute in adunări 
și conferință și pentru a îndeplini 
riguros hotăririle adoptate — ne-a 
spus în continuare secretarul comi
tetului de partid de aici — am în
tocmit, ca instrument de lucru al co
mitetului de partid, o fișă centrali
zatoare cuprinzind problemele ridi
cate de membrii de partid, am ana
lizat fiecare chestiune în parte și am 
încredințat-o spre rezolvare membri
lor biroului comitetului, consiliului 
oamenilor muncii, comitetului sindi
catului. Ținînd seama de preponde
rența problemelor economice aborda
te de comuniști, am mărit numărul 
membrilor consiliului de control 
muncitoresc, i-am îmbunătățit com
petența prin atragerea unor munci
tori și specialiști din toate compar
timentele și ne străduim să-i impri
măm de la bun început un stil de 
muncă operativ și cuprinzător".

în încheierea investigației noastre, 
tovarășul Vasile Marinescu, șeful 
secției organizatorice a comitetu
lui județean de partid, ne-a re
latat : „După desfășurarea adunări
lor și conferințelor de dare de sea
mă și alegeri, am centralizat propu
nerile făcute de comuniști privind 
îmbunătățirea și perfecționarea acti
vității din diferite domenii. Din ana
liza lor am constatat că rezolvarea 
a 92 la sută din propuneri este de 
competența organizațiilor de bază, a 
comitetelor de partid, conducerilor 
colective ale întreprinderilor, condu
cerilor secțiilor, sectoarelor și atelie
relor de lucru, 5 la sută de compe
tența organelor municipale și 3 la 
sută de competența organelor jude
țene. Aceasta dovedește incă o dată 
cît de justă este cerința formulată 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a 
muta centrul de greutate al activită- 
ții de partid la locurile de muncă, 
acolo unde se făuresc bunurile ma
teriale și spirituale. în acest fel 
creăm condiții pentru o mai bună 
desfășurare a muncii de îndrumare, 
sprijin și control, pentru sporirea ca
pacității noastre de acțiune și impli-. 
carea mai activă în rezolvarea con
cretă și eficientă a problemelor acti
vității economico-sociale".

Gh. ATANASTU 
C. TIMARU

Noi construcții de locuințe și spații comerciale Ia Ploiești Foto : E. Dichiseanu

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

FACTORII NATURALI Șl PREVENIREA 
AFECȚIUNILOR CARDIOVASCULARE

în mod firesc, înainte de a opta 
pentru o cură de odihnă sau de re
facere a sănătății, fiecare se Întreabă 
care din numeroasele stațiuni bal
neoclimaterice ar fi mai indicată. 
Snecialiștii în balneologie sint una
nim de acord că persoanele tinere, 
ca și cele cu o stare de sănătate 
bună pot opta pentru oricare din 
stațiunile de pe litoral și din în
treaga țară. Cadrul natural, excursii
le, diferitele sporturi practicate in 
timpul acestor cure de sănătate, de
prinderea unor obișnuințe de viată 
in aer curat, cu renunțarea Ia fumat 
și consum de alcool, relaxarea in 
peisajul specific sezonului, deconec
tarea care aduce echilibrul psihic 
sînt numai cîteva din beneficiile 
curelor de sănătate, de prevenire a 
Îmbolnăvirilor.

în ce privește alegerea stațiunii 
de către persoanele predispuse unor 
afecțiuni sau cele cu o suferință 
cardiovasculară, am solicitat reco
mandări prof. dr. Costin CARP, 
șeful clinicii de cardiologie a Spita
lului Fundeni, președintele Comisiei 
de cardiologie din cadrul Ministeru
lui Sănătății.

Unul din obiectivele acestei comi
sii — precizează la început interlo
cutorul — este îmbunătățirea meto
dologiei privind prevenirea, recupe
rarea și tratarea bolilor cardiovascu
lare in stațiunile balneoclimaterice 
pentru a contribui astfel la o valo
rificare mai bună a factorilor natu
rali, în interesul sănătății populației. 
Este bine să se știe că bolnavii car
diovasculari pot merge in majorita
tea stațiunilor pentru cură de trata
ment sau odihnă. Cu atît mai mult 
se recomandă astfel de cure persoa
nelor cu un anumit risc sau predis
poziție, in vederea prevenirii boli
lor cardiovasculare.

Primul interlocutor din 
Fălticeni și primul „ghid" 
in oraș ne-a fost... o fetiță, 
întrebînd-o unde locuiește, 
a răspuns prompt : „Pe 
strada care duce la Dum
brava minunată Poves
tea și realitatea se între
pătrund aici, la Fălticeni, 
unde, în tihna casei părin
tești, Mihail Sadoveanu a 
trăit, aievea sau în imagi
nație, acele povestiri care 
au incintat — și vor incin
ta mereu — multe genera
ții de copii.

Curb trăiesc și ce loc 
ocupă copiii in viața orașu
lui modern de azi ?

— Copiii reprezintă apro
ximativ o treime din popu
lație, ne spune tovarășa 
Jenița Vornicu, secretară 
cu problemele sociale a co
mitetului orășenesc de 
partid și vicepreședinte al 
consiliului popular al ora
șului. La noi, oamenii nu 
concep familia, căminul 
fără mulți copii, fără su- 
rîsul care luminează casa 
și viața părinților. în 1986, 
natalitatea a fost de apro
ximativ 21 la mie, indica
tor ce pare să se mențină 
înalt și in acest an. Se 
numără cu Sutele familiile 
cu mulți copii, fapt atestat 
și de suma acordată de 
stat mamelor, sub formă 
de ajutoare — și care se 
ridică la aproape o jumăta
te de milion de lei lunar. 
Sînt repere sigure ale 
creșterii demografice, dar 
și expresii grăitoare ale 
grijii cu care societatea 
noastră socialistă ocrotește 
mama și copilul, veghează 
asupra tinerei generații.

Pe planul activității 
organelor locale se cuvine 
subliniat că familiile cu 
mulți copii se bucură de 
prioritate în acordarea lo
cuințelor. Micii cetățeni 
sînt insă prezenți și direct 
în preocupările proiectan- 
ților și constructorilor de 
case : locurile de joacă 
pentru copii nu lipsesc din 
noile cartiere, ele fiind 
date în grija cite unei în
treprinderi; spre a se ocupa 
de dotarea cu cele necesare 
și de buna lor întreținere, 
în sprijinul familiilor pu 
copii mici există creșe și 
grădinițe, unele cu orar 
prelungit (corespunzător 
programului de lucru din 
întreprinderi), în care 
copiii se află sub îngriji
rea unor cadre didactice și 
medicale cu o bună califi
care. De menționat, de 
asemenea, valoroasa contri
buție a medicilor și asis
tentelor de specialitate din 
dispensarele teritoriale la 
apărarea sănătății copiilor 
și dezvoltarea lor armo
nioasă, fizică și psihică. 
Școli noi, moderne și lumi
noase s-au adăugat institu
țiilor mai vechi, cu tradiție 
— și acestea mult întineri
te. Liceul „N. Gane", de 
exemplu, dispune de un 
internat cu 300 de locuri șl 
o excelentă cantină, o sală 
de sport și o discotecă — 
toate noi. De fapt, copiii 
sînt și vor fi marii benefi
ciari a tot ce se face in 
acest oraș, ca și în întreaga 
țară, pentru ca oamenii să

Ar fi de dorit ca persoanele mai 
în virstă, înainte de a merge intr-o 
stațiune de odihnă sau tratament, la 
munte sau pe litoral, dar chiar și 
înainte de a efectua unele excursii 
care presupun efort, solicitarea 
psiho-fizică a organismului, să facă 
un control medical. Este bine — și 
recomandăm — ca cel puțin un con
trol al tensiunii arteriale să se facă 
înainte de plecare. în cazul depis
tării unei hipertensiuni arteriale, se 
va ține seama de recomandările me
dicului.

Atît persoanele care doresc să-și 
păstreze sănătatea, cît și cele sufe
rinde, care vor să și-o refacă, pot 
beneficia din plin de factorii natu
rali de climă din stațiunile noastre, 
mai ales atunci cînd medicii de aici 
contribuie și la ridicarea nivelului 
de cunoștințe științifice ale popu
lației. Medicul va explica celor su
ferinzi care sînt cauzele de îmbol
năvire. cum să înlăture aceste cauze, 
în ce măsură depinde de fiecare păs
trarea propriei sănătăți, sfătuind pe 
cei veniți în stațiuni să folosească 
perioada de cură și pentru deprin
derea unor obiceiuri de viață igie
nică. Pentru că factorii de risc, care 
duc la îmbolnăvirea organismului, nu 
sint altceva decît obișhuințele atit 
de răspindite, cum sînt fumatul, via
ta sedentară, excesul alimentar, de
prinderi care pot fi mai ușor înde
părtate sau corectate prin petrecerea 
timpului liber in mijlocul naturii, 
prin efectuarea de excursii, plimbări 
și mai ales efectuarea concediului in 
stațiuni de cură sau odihnă.

Trebuie să atragem atenția asupra 
unui lucru aparent banal sau poate 
cunoscut de toată lumea, dar prea 
ușor uitat, cu gindul că „nu tocmai 
mie o să mi se intîmple" : efortul 
fizic să se facă în mod gradat, pen
tru a preveni un eventual accident

trăiască mai bine, să se 
bucure de condiții de viață 
tot mai civilizate.

Gospodărirea bazei mate
riale existente, imbunătăți- 
rea permanentă a activită
ții instituțiilor și unităților 
implicate in infăptuirea 
politicii demografice a sta
tului sînt, cel puțin o 
dată pe trimestru, su
biecte prezente spre analiză 
pe ordinea de zi a birou
lui executiv al consiliului 
popular. în urma analizelor 
efectuate în ultima vre
me s-au luat o serie de 
măsuri pe diverse planuri 
— pentru asigurarea unui 
microclimat mai bun în 
creșe și grădinițe, a im- 
bunătățirii aprovizionării 
lor, reîmprospătării obiec
telor din dotare (lenjerie, 
mobilier, jucării etc.), pen

răspundere pentru ca pă
rinții acestor copii să se 
bucure de tot sprijinul din 
partea conducerii admi
nistrative, a comitetului de 
partid și comitetului sin
dical. In imediata apropie
re se află clădirile creșei 
și grădiniței, ale cantinei- 
restaurant, de a căror bună 
gospodărire și funcționare 
se ocupă unitatea amintită. 
Avind la dispoziție aseme
nea „ajutoare", numeroa
se muncitoare, inclusiv 
mame cu mulți copii, 
sint fruntașe in produc
ție. Maria Grigoriu, care 
aro 12 copii, iar una din 
fiicele ei, Elena Mihai, 
filatoare ca și mama, 
are 7 copii ; Elena Alexan- 
droaie are 10 copii. Floarea 
Luca — 7 copil se numără 
printre acestea.

tru încadrarea corespunză
toare cu medici de spe
cialitate a maternității și 
unităților de pediatrie.

Prin clubul „Femina", 
aparținind consiliului local 
al sindicatelor, cît și prin 
alte forme adecvate se face 
o temeinică educație sani
tară actualelor și viitoare
lor mame. Rețeaua co
mercială ține seama de 
nevoile specifice ale celor 
mici. „Copiii sînt uneori 
foarte pretențioși, ne spu
ne Gheorghe Rangu, șeful 
magazinului general «Nada 
florilor» (o frumoasă și mo
dernă construcție). Cîteo- 
dată, mai dificil de mulțu
mit decît adulții. De aceea 
ne străduim să le oferim 
obiecte și jucării pe gustul 
lor, cît mai variate. Anul 
trecut s-au vîndut articole 
pentru copii în valoare de 
2Î milioane de lei, ceea ce 
reflectă, totodată, și o ten
dință de creștere a sume
lor pe care familiile le 
cheltuiesc pentru copil".

Dovezi ale grijii și dra
gostei părintești există nu 
numai la nivelul orașului, 
ci în fiecare întreprindere 
în parte. La Filatura de i_n 
și cihepă, cea mai veche 
unitate de pe platforma 
industrială a orașului, de
venită și cea mai mare 
prin lucrările de dezvol
tare, lucrează circa 4 000 de 
persoane, din care 3 000 de 
femei, între care multe 
mame. E de ajuns să ară
tăm că se plătește alocație 
pentru 1 560 de copii ai 
muncitoarelor. Deci, o mare

Am vizitat creșa și gră
dinița pentru a ne convin
ge dacă și aceste „anexe 
neproductive", dar atit de 
utile celor care produc, sint 
tot... fruntașe. I-am găsit 
pe copii tocmai cind se 
trezeau din somnul de 
după masă. Cei mici de tot 
iși luau gustarea de griș 
cu lapte călduț ; cei „mai 
mari", de la creșă — ocu
pați cu joaca. La grădiniță, 
ca să-i mai potolească 
din alergătură, educatoarele 
au o metodă verificată : Ie 
,pun discuri cu povești ci
tite de Sadoveanu. Și se 
așterne imediat liniștea. 
Directoarea grădiniței, Ele
na Baciu, și-a făcut o în
treagă „discotecă Sadovea
nu". Propriile scrieri, dar 
și amintirile din copilărie 
și basmele lui Creangă. 
„Aici au crescut 13 gene
rații de copii, ne spune 
directoarea. Unii sînt acum 
in pragul bacalaureatului. 
Ne bucurăm de reușitele 
lor, gîndind că am con
tribuit și noi, alături de 
familie, la creșterea și edu
carea lor".

în școlile generale din 
oraș învață aproape 4 000 de 
elevi, pregătindu-se; in- 
struindu-se, acumulînd cu
noștințe pentru mai tîrziu, 
cind se vor integra, ca 
adulți, în viața orașului. 
Tot pentru viitor se pregă
tesc și în cercurile de la 
„Casa pionierilor și șoimi
lor patriei". Directorul 
instituției ne-a călăuzit prin 
atelierele de construcții de 
mașini, de aero și automo- 
dele, de navomodele, de

vascular. Orice traseu, ascensiune, 
sport etc. se recomandă a se face 
in mod treptat mai ales de către 
persoane in virstă sau de către cele 
suferinde. Nu din prima zi se va 
face ascensiunea maximă, ci după 
o adaptare la factorii naturali locali, 
pornind in excursii scurte de 1—2 
ore la început și ajungind apoi la 
ascensiuni din ce in ce mai mari.

Și in ce privește soarele se va 
evita, în primele zile, expunerea în
delungată pină la orele de insoiație 
puternică. în orice caz. persoanele 
cu hipertensiune arterială sau afec
țiuni cardiovasculare, chiar in stadii 
incipiente, se vor' expune la soare 
pe durate mai scurte, evitînd. se în
țelege. orele cind insolatia este pu
ternică.

în sfirșit, o recomandare pe care 
o facem persoanelor mai in virstă 
este de a folosi mai bine condițiile 
naturale și de climă din lunile mai, 
iunie, septembrie, octombrie, cind 
soarele este mai blind și pot bene
ficia de el pe tot parcursul zilei.

Sînt numeroși bolnavii cardiovas
culari care Ia începutul suferinței, în 
stadii mai incipiente sau in cele de 
stabilizare a afecțiunilor, beneficia
ză mult do perioadele petrecute in 
stațiunile de odihnă și tratament. Cu 
toate acestea, un control medical le 
este deosebit de util înaintea depla
sării. iar celor bolnavi. în special 
celor cu cardiopatie ischemică, Ii se 
va face o evaluare a capacității de 
efort. Amintim că bolnavii cu hiper
tensiune în stadiile I,. adică fără 
complicații și valori tensionale nu 
prea mari, ajung la ameliorări sem
nificative după o cură în stațiuni ca 
Buziaș. Covasna, Tușnad, Călimă- 
nești-Căciulata, Litoral, Vatra Dornei, 
Lipova, Slănic, Malnaș, Cimpulung, 
Govora și altele. 

electronică, dotate cu uti
laje simple, dar și cu ma
șini, în sala cercului de 
croitorie, in sera cercului 
de legumicultura și flori- 
cultură. Aflăm că, din ma
teriale recuperabile, copiii 
realizează* diferite produse 
utile. Talentele artistice iși 
găsesc afirmarea în for
mațiile artistice ce activea
ză aici : corul de cameră 
format din 40 de copii, 
avind în repertoriu piese 
de muzică cultă, a ocupat 
locul doi pe țară la Festi
valul național „Cîntarea 
României", o formație de 
estradă cu instrumentiști, 
soliști vocali și dansatori, a 
obținut primul loc in ca
drul aceleiași prestigioase 
competiții.

Beneficiind de asemenea 
condiții de instruire și de 
cultivare, copiilor din Făl
ticeni le sînt deschise toa
te porțile viitorului. Este 
semnificativ să arătăm câ, 
anul trecut, din cei 36 ab
solvenți ai unei clase a 
Xll-a de la Liceul indus
trial de mecanică „Nicu 
Gane" 28 au intrat in invă- 
țămintul superior. însu- 
șindu-și științele, pătrun- 
zînd tainele naturii, de- 
prinzîndu-se a mînui unel
te și mașini moderne, co
piii din „Dumbrava minu
nată" iși păstrează sensibi
litatea — și nu o dată aleg 
calea versului sau a pro
zei spre a se exprima. 
Profesoara de limba româ
nă Mioara Gafencu, în- 
drumătoarea cenaclului li
terar „Nicolae Labiș", ce 
ființează la liceul amin
tit, are totdeauna la în- 
demînă cîteva din produc
țiile cele mai recente ale 
elevilor. Filtrate prin ochii 
lor limpezi, prin mintea 
lor inteligentă, realitatea 
capătă culori mai vii, mai 
proaspete. Iată cum iși văd 
ei orașul copilăriei, ce 
ginduri Ie inspiră prezen
tul și viitorul lui. „In mu
gurii livezilor, în graba 
oamenilor, in zîmbetul și 
vocile copiilor, în noul 
construcțiilor, peste tot — 
orașul de astăzi. Dar ora
șul de mîine ? Dar unde 
începe mîine, unde începe 
viitorul dacă nu in astăzi, 
în prezent ?“ (Fantina 
Butnaru) ; „Aici ăm în
ceput să clădim, undeva, 
în adîncul sufletelor noas
tre, fintînile albastre ale 
neasemuitei copilării pe 
care o trăim și am sădit in 
nopți cu ploi de stele flo
rile purității noastre, care 
nu vor pieri niciodată". 
(Ciprian Lupașcu) ; „Aces
tea toate sînt ființa mea șl 
n-aș fi nimic fără aceste 
locuri din care îmi trag 
puterea, pe care le simt și 
le văd în mii de imagini 
viitoare, reflectate în ini
ma mea, fiindcă orașul 
Fălticeni sîntem noi, copiii 
lui". (Cătălina Iftimoaie).

Ginduri luminoase, ca șl 
copilăria trăită în acești 
ani, sub cupola înaltă a 
grijii părintești a parti
dului și statului nostru 
pentru cei mai tineri cetă
țeni ai țării.

Rodica SERBAN

Este util să se știe că tratamen
tul curent prescris de medic bolna
vului va fi continuat și in stațiune. 
Se constată că deseori factorii de 
climă, ca și asocierea măsurilor ce 
se aplică în stațiuni fac ca dozele 
de medicamente necesare adminis
trate să fie mai reduse. Chiar și a- 
cesta este un beneficiu pentru or
ganism care se reface prin mijloace 
naturale. Pacienții cu cardiopatie is
chemică, atit cei aflați într-o fază 
mai bună, adică in stare de echili
bru, cît și cei care au avut un in
farct, se simt cu mult mai bine după 
o cură făcută la Covasna, Buziaș, 
Vatra Dornei, Lipova, Tușnad, Mal
naș, Borsec.

Dar fără îndoială că dintre toți 
bolnavii cardiovasculari, cei cu afec
țiuni ale arterelor periferice benefi
ciază cel mai mult de curele în sta
țiuni. Pentru acești suferinzi cu sta
dii incipiente ale bolii, ca și pentru 
cei cu varice si-nt deosebit de bune 
băile carbogazoase. fizioterapia, exer
cițiile fizice etc., care se pot face 
in stațiunile Covasna, Buziaș, Tuș
nad, Vatra Dornei, Lipova, Remetea, 
Șugag, Vilcele.

Măsurile complexe de recuperare 
din aceste stațiuni pot constitui o 
continuare, o completare a unor tra
tamente pe care bolnavii le-au efec
tuat anterior. Pornind de la rezulta
tele bune obținute pină în prezent, 
este necesar ca noi, medicii, să con
tribuim in mai mare măsură la va
lorificarea potențialului de recupe
rare prin factorii naturali din sta
țiuni. Repetarea curelor, după in
dicația medicului, contribuie la con
solidarea rezultatelor bune obținute 
și la fortifierea organismului atit din 
punct de vedere fizic, cit și psihic.

Elena MANTU

V
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CU EXIGENTĂ PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR

PRODUCȚIA FIZICĂ
-realizată integral, la toate sortimentele!

Multe din zilele săptămînii care 
se Încheie au marcat, in unitățile a- 
gricole din județul TELEORMAN, o 
creștere substanțială a ritmului de 
lucru atît la pregătirea patului ger
minativ, cit și la semănat, chiar 
dacă, in toate zonele au căzut din 
nou precipitații. Practic, s-au înre
gistrat viteze medii zilnice de peste 
16 500 hectare, ceea ce constituie 
adevărate recorduri ale actualei 
campanii. Este, de fapt, efectul mă
surilor intreprinse de comandamen
tul județean al agriculturii pentru 
recuperarea răminerilor in urmă, 
mai ales in unitățile din nordul 
județului, cu soluri mai grele, care 
s-au zvintat mai incet. Cuvintul de 
ordine după care acționează toți 
specialiștii — fără a căror apro
bare nici o semănătoare nu intră in 
brazdă — este de a se lucra pe ori
ce porțiune de teren, cit de mică, 
dacă întrunește condițiile executării 
unui semănat de calitate.

De altfel, adaptarea tehnologiilor 
de lucru la condițiile pedoclimatice 
concrete din această primăvară re
prezintă pretutindeni un obiectiv 
major. La ferma nr. 1 a C.A.P. Tra- 
ianu se află in plină desfășurare 
semănatul porumbului. Remarcăm 
aici că la pregătirea patului germi
nativ se lucrează cu un agregat 
complex, alcătuit din tractor A-1800 
echipat cu instalație de erbicidare 
și care tractează trei discuri GD-3.2 
și 6 grape reglabile. Reținem de la 
inginerul Dragomir Stan, directorul 
direcției agricole județene, aflat și 
el aici, că un asemenea agregat are 
o mare productivitate : se execută 
mai multe lucrări printr-o singură 
trecere, pe circa 60 hectare zilnic ; 
consumul de carburanți la hectar 
este de 3.5 litri, față de 10 litri dacă 
s-ar fi pregătit terenul după sis
temul clasic. Asemenea agregate au 
fost constituite la nivelul tuturor 
consiliilor agroindustriale, urmă-

Buna organizare a muncii 
-decisiva in batalia 

cu timpul instabil
După ce aproape pe întreg par

cursul săptăminii trecute viteza 
zilnică la semănat a fost superioară 
celei prevăzute, timpul instabil a 
stinjenit din nou buna desfășurare 
a lucrărilor in Cimpia CrișUrilor. 
Ploile nu au cuprins însă cu aceeași 
intensitate toate zonele județului 
BIHOR. Ca urmare, miercuri spre 
prinz. semănătorile au intrat in 
brazdă in toate unitățile din consi
liul agroindustrial Valea lui Mihai, 
iar de joi — în majoritatea unități
lor agricole din județ.

Ne oprim pe una din solele 
C.A.P. Tarcea. După cîteva încercări 
repetate, inginerul-șef al cooperati
vei, Lenkey Ludovic a decis relua
rea semănatului. „Mai devreme nu 
s-a putut începe, este de părere in
terlocutorul. Dacă lucrăm intlns și 
reglăm viteza de înaintare în func
ție de condițiile terenului, pină sea
ra putem să recuperăm o bună parte 
și din ceea ce n-am făcut de dimi
neață." Inginerul-șef avusese drep
tate. fiecare semănătoare punind 
sub brazdă pină seara sămința de 
porumb pe mal bine de 11 hectare. 
Chiar și atunci cind timpul este 
nefavorabil, ziua de muncă este așa 
cum o fac oamenii : plină, dacă fie
care oră în țâre semănătorile pot 
lucra este folosită la maximum, sau 
numai pe jumătate, dacă din cauza 
unor defecțiuni de organizare șe 
pierd ore prețioase. Mobilitate în 
luarea deciziilor consemnăm și la 
C.A.P. Șimian. Pentru a putea pre
găti terenul in două schimburi, por
țiunile cu exces de umiditate sint 
marcate și ocolite, mijloacele fiind 
dirijate operativ pe solele zvintate. 
Se lucra din plin și in fermele I.A.S. 
Valea lui Mihai. Pe una din -tarla
lele fermei din localitate îl intilnim 
pe inginerul loan Reteșan. directo
rul unității. în timp ce făcea citeva 
sondaje in urma mașinilor. ..Calita
tea semănatului se apreciază în pri
mul rind după densitate. Trebuie să 
avem in vedere că porumbul nu în
frățește ca griul. De aceea, orice 
neglijență la pregătirea patului ger
minativ sau la semănat nu poate fi 
decit păgubitoare", conchidea direc
torul întreprinderii.

Străbătind dintr-un hotar intr-al
tul ogoarele din nordul județului, 
am constatat și ample acțiuni de in
tr-ajutorare. cu formații de meca
nizatori. detașate împreună cu spe
cialiștii care să supravegheze acti
vitatea acestora. I-a asociația econo
mică intercooperatistă Sălacea. bu
năoară. veniseră in sprijin nu numai 
formațiile de la întreprinderea 
„AROVIT" Valea lui Mihai, ci și din 
zona colinară a județului. Referin- 
du-ne Ia acest exemplu, consemnăm, 
de fapt, materializarea practică a 
uneia dintre importantele acțiuni 
întreprinse de comandamentul jude
țean in vederea intensificării semă
natului.

în numeroase alte unități din ju
deț ne-am convins că mecanizatorii 
și specialiștii știu să pretuiască 
timpul bun de lucru. La C.A.P. Bi- 
haria se lucra din plin la pregătirea 
terenului pentru porumb, cultură 
semănată pe 900 din cele 1 200 hec
tare prevăzute. Aici se aflau 6 agre
gate. pe care erau montate instalații 
de erbicidare. Buna lor folosire a a- 
slgurat un avans de 100 hectare la 
pregătirea terenului. „Menținem 
acest avans care reprezintă exact 
viteza zilnică de lucru a semănăto
rilor", afirmă șeful fermei.

Urmărind la lucru pe cei care sea

rindu-se și prin această inițiativă 
accelerarea ritmului de lucru pen
tru finalizarea semănatului în cel 
mai scurt timp.

La C.A.P. „Cetatea" Turnu Mă
gurele, insămințarea porumbului 
este avansată, cele 7 semănători 
SPC-8 din dotarea secției de me
canizare care servește unitatea 
aflindu-se în largul ogoarelor încă 
de la ora 6,30. „A plouat in cursul 
nopții, dar precipitațiile căzute nu 
au depășit 2 litri pe metrul pătrat 
— ne spune inginerul-șef Ion Sprin- 
cenatu. De fapt, în această primă
vară am folosit toate „ferestrele" 
de timp favorabile lucrului in 
cimp, atît ziua, cit și noaptea, 
Ne-am organizat în așa fel incit 
am reușit, cînd vremea ne-a per
mis, să utilizăm la întreaga capa
citate, toate tractoarele și semănă- 
torile. Aici, la ferma nr, 1, unde ne 
aflăm, semănăm în trei sensuri de 
mers, în funcție de panta terenului. 
Prin respectarea întocmai a nor
melor agrotehnice, punem astfel 
bazele unei producții medii de cel 
puțin 20 tone știuleți la hectar". 
Notabil este și faptul că aici, la 
această unitate agricolă, nu se intră 
la semănat pină ce sola respectivă 
nu este bine nivelată si curățată de 
resturile vegetale.

Se muncește intens și în unitățile 
din consiliul agroindustrial Salcia. 
La C.A.P. Putineiu se insămințează 
soia. Pămîntul în care se așază să- 
mînța este bine lucrat. Tractoarele 
și mașinile brăzdează ogorul după 
o ordine și tehnologie stabilite prin 
programul de lucru pe ziua respec
tivă. Reținem aici faptul că toate 
utilajele sint în stare de lucru. Este 
o consecință firească a modului de 
organizare a asistenței tehnice. Ate
lierul mecanic ce servește forma
ția de mecanizare este dotat cu tot 
ce trebuie pentru înlăturarea opera
tivă a tuturor defecțiunilor. La pre- 

mănă la C.A.P. Salonta nu se poate 
să nu ințelegi că aici producțiile 
mari atestă o școală înaltă de agro
tehnică. „în condițiile acestei pri
măveri, cind in sol avem umiditate 
suficientă, iar terenul se pregătește’ 
ca pentru grădinărit, este păcat sâ 
nu facem lucrări de calitate" — re
marca inginerul Czege Alexandru, 
președintele cooperativei. „La po
rumb, agricultorul trebuie să aplice 
teoria bogatului : Investești mult, 
obții mult" — ține să adauge ingi
nerul-șef al unității. Teodor Isăilă, 
vorbindu-ne despre pregătirile fă
cute pentru această cultură care, in 
anul trecut, a adus cooperativei 
înaltul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare". Reținem : în arătură 
profundă de toamnă, pe 48 la sută 
din suprafață, au fost aplicate cite 
60 tone îngrășăminte organice la 
hectar, și cite 3 tone amendamente 
pe fiecare din cele 1 230 hectare 
cultivate cu porumb. Un amănunt : 
pentru erbicidarea parcelelor ce 
primesc sămința. amestecul este 
pregătit centralizat, utilizînd apă 
termală (70 la sută) și apă obișnuită 
(30 la sută) in scopul dizolvării per
fecte ă erbicidului. Buna colaborare 
cu institutul din Fundulea se regă
sește și in potențialul inalt al se
minței folosite, hibrizii proveniți de 
aici deținind 90 la sută. Hibridul de 
bază rămine Fundulea 412. care 
ocupă 60 la sută din suprafață. Cit 
despre ritm — zilnic 200—220 hec
tare însămințate, existind condiții 
de a încheia lucrarea in o zi-două 
bune de lucru.

Că buna organizare a muncii este, 
decisivă in bătălia cu timpul insta
bil ne-au dovedit și cooperatorii de 
la C.A.P. Călacea. Pe Alexandru 
Bocșe, inginerul-șef al cooperativei, 
l-am găsit la primele ore ale dimi
neții în cîmp, alături de mecaniza
tori. „în această campanie, nu am 
putut lucra din plin decit 4—5 zile, 
ne spune tinărul inginer. Nu intram 
bine cu toate forțele in brazdă ca 
ploaia ne oprea din nou din lucru. 
Iar pe terenurile noastre, formate 
din soluri grele, o ploaie cit de mică 
ne ține pe loc 1—2 zile. In aceste 
condiții, singura soluție să avansăm 
cu semănatul și să incheiem cit mai 
repede lucrările este să organizăm 
temeinic activitatea din cimp, pen
tru a putea folosi cit mai intens 
fiecare zi, fiecare oră bună de lucru. 
Avem citeva sole zvintate’ și intrăm 
in brazdă cu semănătorile". Și in
tr-adevăr. in acest mod este orga
nizată activitatea la unitatea din 
Călacea.

Pină vineri seara, pe ansamblul 
județului au fost însămințate peste 
139 000 hectare, ceea ce reprezintă 81 
la sută din suprafața prevăzută a fi 
cultivată in această primăvară. Po
rumbul a fost semănat pe 69 la sută 
din suprafața destinată. Cooperato
rii din Sîntandrei, Arpășel, Otomani 
sint cei dinții care au încheiat, in 
județul Bihor, insămînțările de pri
măvară, lucrarea intrînd in faza fi
nală în consiliile agroindustriale Va
lea lui Mihai, Săcueni și Ciumeghiu. 
Secvențele înfățișate dovedesc cu 
prisosință că lucrătorii ogoarelor bi- 
horene sint deciși ca, prin folosirea 
din plin a timpului bun de lucru și 
a mijloacelor mecanice, să încheie 
cît mai grabnic însămințările de pri
măvară.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii" 

gătirea patului germinativ se lu
crează cu instalațiile clasice de er- 
bieidare. dar montate pe cadrul de 
cultivator cu roți de copiere a so
lului. In acest fel — așa cum am 
văzut aici — se reușește adminis
trarea uniformă a soluției de erbi
cidare pe suprafața respectivă, chiar 
dacă bate vintul.

Sint acestea doar citeva secvențe

URMAȚI-LE
AZI MAI MULT DECÎT 

IERI, MÎINE MAI MULT DE- 
CÎT AZI. C.A.P. Cernat eăte cea 
mai mare unitate agricolă producă
toare de cartofi, nu numai din ju
dețul Covasna, cl din întreaga țară. 
Plantarea cartofilor se desfășoară 
intens. Un mare număr de coopera
tori participă zilnic la sortarea 
cartofilor pentru sămință, ia trans
portul acestora la locurile de plan
tat și alimentarea ritmică a mași
nilor. Așa s-a reușit ca ritmul zil
nic stabilit de 60 de hectare să 
fie depășit sistematic cu 10 sau 
15 hectare, plantîndu-se pină in 
prezent aproape 70 la sută din cele 
800 hectare prevăzute pentru aceas
tă cultură. Un alt exemplu este cel 
al C.A.P. din Tirgu Secuiesc, care, 
incă in data de 20 aprilie, termina
se însămințările de primăvară pe 
intreaga suprafață planificată. In 
cele două unități, pe lingă realiza
rea unor viteze superioare la se
mănat, s-a acordat o atenție deo
sebită calității lucrărilor, începînd 
,de la pregătirea patului germinativ 
pină la asigurarea densităților la 
hectar, conform prescripțiilor teh
nologice. S-a lucrat în flux con
tinuu, cu agregate complexe ce au 
asigurat menținerea apei în sol, 
evitarea tasării terenului și o în
semnată economie de carburanți. 
Experiența unităților de la Cernat 
și Tirgu Secuiesc1 este preluată și 
de alte unități din județul Covasna, 
unde în aceste zile bune de lucru 
se depun eforturi stăruitoare pen
tru ca în condițiile timpului schim
bător să se folosească din plin fie
care oră bună de lucru. (Constan
tin Timaru).

EFECTELE UNUI MOD 
EFICIENT DE ÎNDRUMARE 
Șl CONTROL. Deși sint situa
te în nordul țării, unitățile agri- 
din județul Botoșani au înre
gistrat ritmuri intense la semănat. 
La această data. în consiliile agro
industriale Ripl'^ni, Trușești, Dîn- 
geni, Sulița înr.ămînțarea princi
palelor culturi s-a încheiat, iar în 
altele este pe terminate. Expli
cația nu constă în condiții me
teorologice mai favorabile. Dim
potrivă 1 Ritmul înalt de semănat 
susținut pe toată campania, atît in 
intervalele dintre zilele ploioase și
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într-un articol publicat anterior 
(vezi „Scînteia" din 25 aprilie a.c.) 
se arăta care sint consecințele de 
ordin economic ce decurg din faptul 
că anumite unități industriale sint 
nevoite să-și fabrice singure un mare 
număr de organe de asamblare. Prin 
calcule greu de contestat se demon
stra că pentru producerea, in unități 
nespecializate. pe mașini-unelte 
așchietoare universale, a unor șuru
buri sau piulițe se consumă de 2—3 
ori mai mult metal, de peste 400 de 
ori mai multă energie și se înregis
trează o productivitate de 300 
pină la 700 de ori mai scăzută decit 
in intreprinderile specializate in fa
bricarea organelor de asamblare. Fi
rește, o asemenea situație are re
percusiuni dintre cele mai nefavo
rabile asupra unor indicatori de efi
ciență ai acestor întreprinderi, con- 
ducind la o risipă de metal, energie, 
manoperă.

Care sint cauzele ce determină 
unele unități industriale să-și pro
ducă singure, anual, sute de mii, 
milioane de șuruburi, piulițe, bolțuri, 
prezoane. șaibe etc., în condiții eco
nomice extrem de păgubitoare ? Dis
cutăm această problemă cu ing. I. 
Semenescu, director adjunct al în
treprinderii „Semănătoarea" din Ca
pitală. Acesta a ținut să precizeze 
că dacă adevăratele cauze ar rezulta 
dintr-o proastă organizare a proprii
lor servicii de aprovizionare, atunci 
măsurile de remediere ar fi rapide 
și eficiente. Cauzele se găsesc însă 
in afara uzinei, pe drumul destul de 
întortocheat parcurs de șuruburi de 
la întreprinderile furnizoare la utili
zatori.

Pentru a vedea unde anume, să 
arătăm mai intii care este procedeul 
prin care unitățile industriale con
structoare de mașini se aprovizio
nează cu organe de asamblare. între 

din bătălia însămînțărilor în Cîm- 
pia Burnasului, eforturile mecaniza
torilor și ale specialiștilor pentru a 
accelera ritmul la semănat si a asi
gura o calitate înaltă tuturor lu
crărilor, reflectind hotărîrea de a 
pune baze sigure recoltelor planifi
cate.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii"

EXEMPLUL!
foarte reci, cît și în momentele 
propice pentru lucru este rezulta
tul bunei organizări a muncii, a 
unei largi desfășurări de forțe, prin 
prezența continuă in cîmp a specia
liștilor, a tuturor cadrelor trimise 
în sprijinul acestei campanii agri
cole. în cîmp, în puncte diferite de 
lucru i-am întîlnit pe Vasile Ven
ter. președintele consiliului agro
industrial Trușești, și pe Petru Chi
ri buță, directorul S.M.A. Ca și în 
celelalte zile, prezența lor in mij
locul mecanizatorilor a făcut ca 
programul de lucru să înceapă în 
zori și să se termine seara tirziu. 
Si aici, ca de altfel în multe alte 
unități, in pauza de prinz mulți 
specialiști urcă la volanul tractoru
lui. neîngăduindu-se nici un răgaz, 
nici o staționare a utilajelor in 
brazdă. Este de fapt un mod anume 
de a asigura îndrumarea și contro
lul muncii în cîmp care, așa cum 
se vede. a dat rezultate foarte 
bune. (Eugen Hrușcă).

LUCRĂRI ADECVATE 
PENTRU CEREALELE PĂ- 
IOASE. Concomitent cu relua
rea însămînțărilor, comandamen
tul județean a hotărit ca, in 
Dolj, pe întreaga suprafață de 
aproape 170 000 hectare cu grîu 
și orz. îndeosebi pe solurile 
mai grele, să se facă o lu
crare cu sapa rotativă. pentru. 
Spargerea crustei ce s-a format 
din cauza ploilor repezi și abun
dente din ultima perioadă. în acest 
fel se stimulează creșterea plante- 

' lor, avînd în vedere faptul că în 
toamnă orzul și griul au fost în- 
sâmînțate in condiții de secetă ex
cesivă și nu peste tot s-a pregătit 
terenul in mod corespunzător. S-a 
stabilit o viteză zilnică de 40—50 
hectare pentru fiecare din cele 270 
sape rotative existente în secții de 
mecanizare, programul de lucru 
fiind organizat în două schimburi. 
Bune rezultate în această acțiune 
au unitățile din consiliile agroin
dustriale Moțăței, Segarcea. Ca
lafat, Bratovoiești, Bechet, Dăbu- 
leni și Catane. Totodată, la C.A.P. 
Coșoveni a avut loc un schimb de 
experiență ce a avut ca scop extin
derea în toate unitățile agricole a 
erbicidării griului concomitent cu 
administrarea dozei de uree sta
bilită, și a insecticidelor, acolo 
unde este cazul. (Nicolae Băbălău).

De ce șuruburi 
„artizanale' 
cînd există soluții 
industriale? ud

aceste intreprinderi și cele speciali
zate in fabricarea organelor de asam
blare există un intermediar — bazele 
județene de aprovizionare tehnico- 
materială, unități ale Ministerului 
Aprovizionării. Semestrial, intre
prinderile, in funcție de structu
ra și volumul producției, trimit 
la bazele de aprovizionare specifica
ții cu necesarul, numeric și sorti
mental, de organe de asamblare. 
Acestea sint centralizate, se prelu
crează pe calculator, iar situația fi
nală se trimite Centralei industriale 
pentru rulmenți și organe de asam
blare (C.I.R.O.A.) din Brașov. Cen
trala emite repartiții pentru fiecare 
din cele 7 intreprinderi specializate 
în producerea organelor de asambla
re din subordine. în felul acesta, 
fiecare din aceste intreprinderi știe 
ce are de făcut și cine ii sint benefi
ciarii. Livrările se fac apoi către 
bazele de aprovizionare, iar de aici 
spre unitățile solicitatoare. Procedeul 
ni se pare a fi corect, in felul acesta 
existind posibilitatea unei evidențe 
clare, precise a fabricației de organe 
de asamblare, a unei încărcări echi
librate a capacităților de producție a 
tuturor unităților specializate în a- 
ceastă fabricație.

Pină aici totul este clar, rămînînd 
doar ca fiecare să-și facă datoria pe 
parcursul acestui lanț. Să luăm cazul 
concret al întreprinderii „Semănă
toarea". La sfîrșitul lunii martie, co
manda pentru șuruburi nu a fost 
onorată decit în proporție de 60 la 
sută, iar pentru piulițe — din 3.2 
milioane bucăți au fost livrate doar 
2 milioane. De altfel, din cele 38 de 
poziții ale contractului de aprovizio
nare nu s-au realizat decit 8 poziții. 
Or, este clar că în asemenea situație 
întreprinderea trebuie să se descurce 
prin forțe proprii.

Cel puțin pină în acest punct

Pină la ziua de 1 Mai, sărbătoarea muncii, au mai rămas doar citeva 
zile, perioadă in care toate colectivele de oameni ai muncii din întreaga 
țară, sub conducerea organizațiilor de partid, sint hotărîte să obțină re
zultate tot mai bune în întrecerea socialistă. Așa cum a subliniat cu cla
ritate secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. in toate 
sectoarele economice trebuie să se depună eforturi stăruitoare pentru rea
lizarea ritmică^ a producției fizice la toate sortimentele. Cum sint transpuse 
în practică măsurile stabilite la consfătuirea de lucru ? Ce probleme tre
buie rezolvate cu prioritate ? Ce acțiuni trebuie intreprinse în conti
nuare ? La aceste întrebări ne-am propus să aflăm răspuns in sondajul 
de azi al „Scînteii" efectuat in două mari citadele industriale : Combi
natul siderurgic Reșița și întreprinderea de mașini grele din Capitală,

Economiile de materiale — 
sursa sporirii producției!

Producția de bandaje și discuri 
pentru vagoane — produse consi
derate pe bună dreptate ca fiind 
cele mai dificile din nomenclatorul 
de fabricație al Combinatului side
rurgic din Reșița — a crescut in lunile 
februarie și martie a.c. cu circa 500 
tone comparativ cu realizările obți
nute in ultimele luni ale anului tre
cut. Sporul de producție obținut a 
asigurat onorarea integrală a con
tractelor la bandaje și discuri din 
primul trimestru al anului. Desigur, 
este o realizare deosebită a siderur- 
giștilor reșițeni, cu atît mai mult cu 
cit aceste produse, intens solicitate 
de beneficiarii interni, s-au înscris 
constant in ultimii ani in categoria 
reperelor „cu probleme". Ce măsuri 
au determinat revirimentul 7

— Cererile in continuă creștere de 
bandaje și discuri, mult peste capa
citățile de producție și dotarea teh
nică de Ia oțelărie și de la atelierul 
de profil al combinatului — ne spu
ne ing. Antonică Dijmărescu, di
rector general adjunct al Centralei 
industriale siderurgice Reșița — au 
impus mărirea cantității de oțel tur
nat și a celei de laminate. A cres
cut producția, dar a sporit și volu
mul pierderilor tehnologice atît la 
noi, cit și la beneficiari. S-au în
mulțit deci și reclamațiile. Tocmai 
pentru a vedea care sint principa
lele cauze generatoare de pierderi 
tehnologice și pentru a asigura o 
urmărire atentă, ritmică, a modului 
de derulare a fiecărei comenzi pe 
întregul flux tehnologic a fost alcă
tuit un colectiv din care fac parte 
toți cei care au responsabilități in 
buna desfășurare a producției de 
bandaje și discuri. Rezultatele mă
surilor tehnico-organizatorice a- 
doptate nu s-au lăsat îndelung aș
teptate. Pierderile tehnologice s-au 
redus cu peste 55 la sută, existind 
posibilități ca acestea să scadă în 
continuare chiar sub cotele admise 
prin plan.

Cum s-a procedat concret ?
— în primul rind, ne spunea in

ginerul Mihai Gros, șef-secție schimb 
la oțelărie, am căutat să identificăm 
cauzele care duc la creșterea pier
derilor tehnologice. Am ajuns la 
concluzia că una din cele mai se
rioase probleme o reprezintă crearea 
unui stoc de utilaje de turnare ne
corelat cu capacitățile de laminare. 
Staționarea îndelungată avea ca 
efect răcirea lingotierei la exterior 
și, ulterior, apariția unor vicii la 
prelucrarea de către beneficiar. Co- 
relînd mai bine programul de elabo
rare a oțelului, de pregătire a gar
niturilor de turnare cu capacitatea 
de laminare am reușit să eliminăm 
aceste neajunsuri. în atenția noas
tră a stat, de asemenea, realizarea 
unor oțeluri de cea mai bună cali
tate, elaborarea fiind încredințată 
celor mai iscusiți oțelari. Atenția 
ce se acordă fiecărei șarje de oțel 
pentru , bandaje și discuri este evi
dențiată și de întocmirea unor fișe 
speciale, de efectuarea a cîte trei 
probe de zgură, a unor studii de 
plasticitate, făcindu-se determinări 
pentru stabilirea naturii incluziuni
lor in oțelul de bandaje și discuri, 
intervenindu-se operativ pentru 
prevenirea pierderilor de orice na
tură.

Măsuri simple, dar Cu o ridicată 
eficiență, i» special în ceea ce pri
vește reducerea pierderilor tehnologi
ce, au fost adoptate și la atelierul 
de bandaje și discuri. Aici s-au 
corelat mai- bine capacitățile de 
debitare cu cele de încălzire, la
minare și tratament. în luna mar

hl anchetei noastre se pare că 
B.A.T.M. — București se face răs
punzătoare de neregulile existente în 
aprovizionarea cu organe de asam
blare a unităților industriale. Părere 
susținută, de altfel, și de inginerul 
Ștefan Ștefan, de la serviciul de 
balanță al Centralei industriale pen
tru rulmenți și organe de asamblare, 
unde, după aprecierea sa. „problema 
aprovizionării cu organe de asambla
re a întreprinderilor este bine orga
nizată, iar dacă există anumite nere
guli acestea se datorează fie unor 
neglijențe ale serviciilor de aprovi
zionare ale întreprinderilor, fie insu
ficientei preocupări a bazelor de 
aprovizionare în urmărirea contrac
telor cu intreprinderile furnizoare". 
Mai mult, directorul comercial al 
centralei din Brașov,< ing. Constantin 
Ceornea. ne prezintă un argument 
menit, în concepția sa, să absolve 
de orice răspundere intreprinderile 
furnizoare ; pentru primul trimestru 
al acestui an, cea mai mare parte a 
unităților specializate în fabricarea 
organelor de asamblare nu au avut 
acoperire cu comenzi decit intre 65 
și 85 la sută din capacitățile lor de 
producție (?!).

Intr-adevăr, o situație paradoxală : 
întreprinderile constructoare de ma
șini , își fabrică singure șuruburi și 
piulițe, pe motiv că nu sint livrate 
la timp de unitățile specializate, iar 
acestea, la rindul lor, reclamă o in
suficientă acoperire cu comenzi a 
capacităților de producție ! Unde-i 
adevărul 7 Solicitind tovarășului Va
sile Ciulavu. director comercial al 
B.A.T.M. — București, răspuns la în
trebarea : care sint motivele nelivră- 
rii la timp, cantitativ și sortimental, 
a unor organe de asamblare către 
unitățile industriale, ni se prezintă 
un vraf de telexuri, note și adrese 
prin care se cere (cui credeți ?) uni

tie a fost efectuată o reparație amă
nunțită a tuturor capacităților de 
producție din cadrul atelierului, pri
lej cu care s-au îmbunătățit para
metrii de funcționare la unul din 
strungurile de debitat, urmînd ca în 
acest trimestru să se efectueze mo
dificări de aceeași natură la alte 
două strunguri. Am mai reținut că 
au fost asigurate cu mai multă 
promptitudine SDV-urile necesare, 
a fost întărit autocontrolul, insis- 
tindu-se in mod deosebit pe res
pectarea strictă a instrucțiunilor 
tehnologice, a ordinii și disciplinei 
și urmărindu-se zilnic stadiul rea
lizării fiecărei comenzi în parte.

Așadar, se poate conchide că la 
Combinatul siderurgic Reșița creș-
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terea producției de bandaje și 
discuri înregistrată în ultimele luni 
și în primele decade ale lunii 
aprilie a fost obținută pe seama 
reducerii pierderilor tehnologice, 
prin adoptarea unor măsuri teh
nice și organizatorice simple, dar 
de mare eficiență. Așa cum au sub
liniat interlocutorii cu care am dis
cutat pe timpul documentării, exis
tă posibilități de reducere în conti
nuare a pierderilor tehnologice. Im
portant este ca măsurile să fie cit 
mai operativ aplicate, clștigul fiind 
atît de partea siderurgiștilor reși- 
țeni. cit și al economiei.

Organizare exemplară 
la toate locurile de muncă

Echipamente pentru centrala nu- 
clearo-electrică. utilaje energetice 
pentru termocentralele pe cărbune, 
utilaje chimice și geologice, mașini 
și instalații deosebit de complexe 
destinate înfăptuirii programelor 
prioritare ale economiei naționale 
— iată în mare principalele pro
duse pe care le execută in acest 
an colectivul Întreprinderii de ma
șini grele din Capitală. Sint sar
cini deosebit de importante, pe mă
sura dotării tehnice de excepție a 
acestei întreprinderi, a competentei 
și priceperii muncitorilor și specia
liștilor din această unitate-pivot a 
industriei noastre constructoare de 
utilaj greu. Cum sint duse la În
deplinire indicațiile pe care secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a trasat cu 
prilejul numeroaselor vizite de 
lucru efectuate în această puterni
că citadelă industrială ?

— Avem de realizat în acest an 
un volum important de echipamente 
și utilaje complexe — majoritatea 
în premieră — destinate marilor 
șantiere energetice ale tării — ne 
spune tovarășul Năstase Ioniță, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere. în primul trimestru 
din acest an. datorită deficiențelor 
in asigurarea cu energie electrică, 
gaz metan, precum și lipsei unor 
materii prime și materiale nece
sare funcționării la intreaga capaci
tate a sectoarelor calde, dar și al
tor secții de bază la nivelul între
prinderii, s-au acumulat restanțe în
semnate Ia producția fizică. Trebuie 
spus totuși că, pe lingă greutățile 
pricinuite de unii furnizori, și în 
special unități ale Ministerului In

tăților specializate in producția de 
șuruburi și piulițe urgentarea li
vrărilor. Prin unele din aceste de
mersuri se insistă chiar la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și la unele comitete județene de 
partid in subordinea cărora se află 
întreprinderile specializate pentru a 
sprijini și impulsiona onorarea 
comenzilor.

Dorim să cunoaștem exact situația 
livrărilor din trimestrul I 1987 pen
tru Întreprinderea „Semănătoarea". 
Din fișele de evidență furnizate de 
calculator rezultă că : întreprinderea 
mecanică Tg. Secuiesc are o restanță 
de citeva sute de mii de piulițe, cea 
de la Botoșani nu a liv.rat nimic 
dintr-o anumită categorie de șuru
buri pentru „Semănătoarea", „Auto
buzul", „23 August" etc. De la între
prinderea mecanică Bacău, pentru 
șuruburile STAS 4 845 s-au livrat 
doar 12 la sută din comenzi, din care 
numai „Semănătoarea" are de primit 
1,2 milioane de șuruburi ș.a.m.d. Sint, 
în cea mal mare parte, organe de 
asamblare, pe care „Semănătoarea" 
este nevoită să și le fabrice singură 
la un cost de aproape 10 ori mai 
mare, folosind mașini-unelte univer
sale ce realizează un șurub la fie
care 5—6 minute. In timp ce mași
nile specializate,, care lucrează cu 
o productivitate de 150 de șuruburi 
pe minut, stau, deși sint solicitate 
prin comenzi ferme. Care este mo
tivul 7 Răspunsul ni-1 dă tovarășul 
Gheorghe Ghlță, șeful depozitului de 
organe de asamblare a B.A.T.M.- 
București :

— Este vorba de șuruburi și piulițe 
din grupa 8.8, ce necesită un oțel 
superior și tratament termic special. 
Sistematic, cind aud de asemenea 
șuruburi, întreprinderile specializate 
refuză să ne accepte comenzile. La 

dustriei Metalurgice, o mare parte 
din răminerile în urmă se datorează 
și unor deficiente proprii de ordin 
organizatoric, mai ales in unele din 
secțiile sectorului cald. Analizind 
această situație, consiliul oamenilor 
muncii, conducerea întreprinderii, cu 
sprijinul centralei și ministerului de 
resort, au stabilit un program de 
măsuri care urmărește in principal 
următoarele aspecte : 1. realizarea 
integrală a planului la producția fi
zică pe trimestrul II și recuperarea 
restantelor la unele produse de 
bază, in special semifabricate tur
nate și forjate ; 2. livrarea rit
mică, la termen, a tuturor suban- 
samblelor șl echipamentelor destina
te centralei nuclearo-electrice de la 
Cernavodă; 3. realizarea exemplară 
a tuturor comenzilor de export ; 4. 
asigurarea utilajelor, pieselor de 
schimb și de rezervă pentru centrale
le electrice pe cărbune. Pentru recu
perarea neîntirziată a răminerilor 
în urmă, in toată întreprinderea se 
lucrează practic în „foc continuu".

vedem 
pentru 
cadrul

de 
De

Se mai cuvine subliniat faptul că 
în întreprindere s-au luat măsuri 
concrete pentru organizarea mai bu
nă a producției, întărirea ordinii și 
disciplinei in toate fabricile și sec
țiile de producție. Dar să 
cum se acționează concret 
recuperarea restantelor în 
fabricii de piese grele turnate și 
forjate, sector vital pentru între
prindere. La oțelărie se execută in 
prezent — pentru prima dată în 
țara noastră — o gamă largă 
oțeluri speciale, înalt aliate, 
asemenea, la secțiile forjâ-grea și 
turnătorie se produc tot în premieră 
piese-gigant cu configurație extrem 
de complicată. Așadar, colectivul 
fabricii are de trecut zilnic cițe un 
nou examen al calității. Fiecare 
șarjă, fiecare piesă turnată sau for
jată constituie o noutate. Realiza
rea lor implică, pe lingă pasiune și 
profesionalism, și asigurarea bazei 
materiale necesare execuției. Or. 
cum stau lucrurile la acest capitol ?

— Ne confruntăm cu dificultăți de
terminate de calitatea necorespunză
toare a electrozilor de grafit livrați 
de întreprinderea de produse căr- 
bunoase din Titu — ne spune ingi
nerul Sergiu Iliescu, directorul fa
bricii. De asemenea, resimțim lipsa 
unor feroaliaje și cărămizi refrac
tare pe care Combinatul metalurgic 
din Tulcea nu ni le livrează ritmic. 
Noi știm că de modul in care ne în
deplinim planul depinde in măsură 
hotărîtoare realizarea, atît în între
prinderea noastră, cît și in alte în
treprinderi din cadrul Ministerului 
Industriei Metalurgice, Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
a unor utilaje deosebit de impor
tante pentru economia națională. 
Deci trebuie să înțeleagă și furni
zorii noștri că au datoria să ne 
sprijine efectiv pentru a ne putea 
onora sarcinile încredințate de con
ducerea partidului.

Măsurile tehnice și organizatorice 
•de ultim moment luate in cadrul 
fabricii de piese grele turnate și 
forjate vizează: asigurarea unui de
calaj optim intre sectoarele calde si 
secțiile prelucrătoare din intreprin- 
dere, încadrarea în consumurile 
specifice, recuperarea feroaliajelor 
și materialelor deficitare pe eco
nomie. Ca rezultat al acestor mă
suri, in a doua decadă a lunii apri
lie ritmul producției de oțel și pie
se turnate și forjate a crescut. Prac
tic, in perioada care a rămas pină 
la sfîrșitul lunii aprilie, declarată 
perioadă a producțiilor record, in. 
intreaga întreprindere se acționează 
energic pentru realizarea ritmică la 
toate sortimentele a planului la pro
ducția fizică. După ritmul în care 
se muncește in aceste zile la 
I.M.G.B. există garanția că angaja
mentul asumat de acest colectiv, și 
anume recuperarea tuturor restan
țelor la producția fizică in trimes
trul II. va fi îndeplinit.

Primul succes în acest sens îl con
stituie realizarea în cinstea zilei de 
1 Mai a rotorilor mari de turbină, 
produse de înaltă complexitate teh
nică, pe care le execută numai cî
teva firme din lume.

Ion D. CUCU 
Gheorqhe IONIȚĂ

toate demersurile noastre, intreprin
derile furnizoare ne răspund că au, 
la rindul lor, greutăți in aprovizio
narea cu materie primă, cu scule 
așchietoare (îndeosebi tarozi pentru 
realizarea piulițelor) și cu energia 
necesară operațiilor de tratament 
termic.

Iată, prin urmare, că aproviziona
rea cu organe de asamblare a unită
ților industriale nu merge chiar atit 
de bine cum se crede la nivelul 
C.I.R.O.A. Brașov. Să nu cunoască 
oare conducerea centralei că între
prinderile din subordine, deși nu au 
capacitățile de producție acoperite 
cu comenzi, refuză totuși să accepte 
fabricarea unor organe de asamblare 
din categorii de calitate specială sub 
pretextul că nu au materii prime și 
energie 7 Totodată, ne întrebăm dacă 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, în subordinea căruia se 
află majoritatea unităților producă
toare de șuruburi, poate fi indiferent 
la faptul că din cauza insuficientei 
fundamentări a necesarului de me
tal și energie pentru aceste între
prinderi se consumă pentru produ
cerea acelorași șuruburi în alte uni
tăți de 2—3 ori mai mult metal și de 
sute de ori mai multă energie 7

Fără îndoială, în acest sector al 
organelor de asamblare trebuie fă
cută ordine și întronată mai multă 
disciplină, în primul rind în ce pri
vește respectarea Legii contractelor 
economice, lege care nu admite 
refuzul unor întreprinderi de a con
tracta și realiza produse specifice 
activității lor, absolut necesare in 
domenii-cheie ale economiei națio
nale. Subliniind răspunderile care 
revin în această privință bazelor ju
dețene de aprovizionare tehnico-ma- 
terială, considerăm, totodată, că mi
nisterul și centrala de resort au obli
gația să analizeze cu toată seriozita
tea și răspunderea situația din do
meniul industriei organelor de asam
blare, luind de urgentă măsurile ne
cesare. Deoarece, indiferent de moti
vele existente, așa cum se sublinia 
și la Plenara C.C. al P.C.R. din 
24—25 martie, neindeplinirea pro
ducției fizice la unele sortimente, in 
cazul nostru la organele de asam
blare, poate conduce la grave per
turbări în alte dpmenii ale .econo
miei. Așteptăm, în acest sens, să 
aflăm măsurile pe care, in principal. 
Ministerul Aprovizionării și Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini consideră necesar să le adopte 
pentru buna organizare a fabrica
ției organelor de asamblare.

Vlalcu RADU

I
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colocviile Scinteii De la o primăvară istorică la alta

ISTORIA PATRIEI - sursă nesecată
de inspirație pentru creația artistică

Marile noastre formații - de la ansambluri 
lirice, simfonice la cele camerale — au adus 
în prim-plan, ca o nobilă datorie, creațiile în
chinate istoriei, subliniind astfel marile resur

se pe care luptele, aspirațiile, Idealurile și 
împlinirile poporului le reprezintă pentru com
pozitorii contemporani. Muzică și Istorie - 
o temă mereu actuală propusă și in Co

locviile „Scinteii", la care participă : com
pozitorii Sergiu Eremia, Doina Rotaru, mu
zicologii Petre Codreanu, Mircea M. Ștefă- 
nescu.

Omagiu timpului prezent
Poporul nostru, stăpînind din 

vremuri imemoriale o țară aflată 
la răspîntia tuturor încercărilor, a 
fost nevoit pe întreg parcursul mi
lenarei sale istorii să-și apere in
dependența și ființa sa națională. 
In măreața epopee a luptei pentru 
neatîrnare și apoi, după cucerirea 
puterii, în înfăptuirea mărețelor 
realizări ale construcției socialis
mului, muzica a însoțit în perma
nență, însuflețind prin puterea sa 
sugestivă, toate faptele poporului, 
chemînd și mobilizînd în perma
nență, scoțînd în evidență faptele 
de vitejie și eroii națiunii atît in 
lupte, cit și in măreața operă de 
construcție socialistă. Să ne gîn- 
dim că însuși stindardul dacic 
(balaurul cu cap de lup) era și 
instrument muzical care, folosit în 
luptă, scotea un sunet amenință
tor pentru dușmani. La lupta de 
la Nicopole se face mențiunea că 
valahii au venit cu trimbițe ce 
emiteau, fiecare, cite două sunete. 
Grigore Ureche scria : „Ștefan 
Vodă tocmise puțini oameni despre 
lunca Bîrladului ca să-i amăgească 
(pe turci) cu bucie și trîmbițe 
dind semn de război". De numele 
lui Ștefan cel Mare sînt legate și 
versurile primului cîntec ostășesc 
care ar fi aparținut chiar domnito
rului : „Hai frați, hai frați la nă
vală dați / La năvală dați, țara vă 
apărați" (versuri folosite de 
compozitorul Gh. Dumitrescu în 
opera „Ion Vodă cel Viteaz"). 
Intrarea lui Mihai Viteazul în 
Alba Iulia a fost însoțită, după 
cum scrie cronicarul, de o „bandă 
de muzică" (astăzi ascultăm suita 
lui Tiberiu Olah „Mihai Viteazul" 
sau cîntecui „Ultima noapte a lui 
Mihai Viteazul"). Dimitrie Cante- 
mir in „Descriptio Moldaviae" face 
multe referiri de la ceremoniile 
festive ale domnitorilor însoțite de 
manifestări muzicale ; la răscoala 
de la 1821 a apărut celebrul cîntec 
al lui Tudor ; la 1830 iau ființă, 
in Moldova și Țara Românească, 
primele muzici militare care au 
însoțit apoi armatele române in 
toate marile bătălii ale neamului; 
anul revoluției de la 1848 ne aduce 
„Marșul lui Iancu", „Sfinta zi a 
libertății" '■ 1859. anul Unirii
Principatelor, se face in sunetele

„Horei Unirii" pe versurile poe
tului Vasile Alecsandri, Dintre 
cîntecele războiului de indepen
dență „Drum bun, toba bate" (Tre
cerea Dunării), „Moartea vitează", 
„Sună buciumul de alarmă", „La 
Romania", „Pui de lei" — sînt cele 
de mare circulație, așa cum anul 
marii uniri, 1918, ne aduce : 
„Deșteaptă-te române", „Trompe
tele răsună", „Treceți batalioane 
române Carpații", „Imnul eroilor", 
„Voința Neamului"... De asemenea, 
lupta revoluționară a clasei mun
citoare a fost însoțită de cîntecele 
de tradiție : „Proletari, înainte", 
„1 Mai" de C. Porumbescu, „Mu
gur, mugurel", „Alarmă la C.F.R.", 
„Privesc din Doftana", „Cîntecui 
Jiului"...

în anii de după cucerirea pu
terii și primii pași ai construcției 
noii societăți au apărut cintece ce 
mergeau în pas cu realizările de 
atunci. Și nu putem să uităm : 
„Cîntec de întrecere" (II. Jerea), 
„Răsună Valea" (M. Breslașu), 
„Hei rup" (M. Vescan), „Steagul 
partidului" (M. Socor), „Republică, 
măreață vatră" (I. Chiresdu), „Glo
rie clasei muncitoare" (FI. Comi
șel), „Mi-e dragă steaua țării 
mele" (S. Sarchizov), „înflorești 
pămînt al bucuriei" (Gh. Dumi
trescu) —care au avut, fără în
doială, rolul lor mobilizator. Iar 
astăzi, în „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
sînt nenumărate creațiile muzicale 
care cîntă marile, evenimente, con
strucțiile ce se înalță pretutin
deni în țară. O generoasă temă, la 
care mi-am adus contribuția prin 
cîntecele : „Constructorii canalului 
Dîmăre-Marea Neagră", „Partidul, 
Patria, Poporul", „Cînd spunem 
Ceaușescu noi spunem România", 
„Glorie P.C.R."., „Spre comunism 
biruitori", „Omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu", „Omagiu to
varășei Elena Ceaușescu", „Jurăm 
partidului credință". O temă po
litică, patriotică de mare, vibra
ție, prezentă în creația compozito
rilor din toate generațiile : a oma
gia în timpul prezent, treptele de 
progres ale țării este o datorie de 
onoare, o nobilă misiune pentru ar
tiști, pentru muzicieni.

Serqiu EREMIA

Permanent izvor de inspirație
Spre istorie s-au aplecat înain

tașii, realizind opere (Petru Rafeș 
de Eduaril ' Caudellâ), lucrări 
vocal-simfonice (Mama lui Ștefan 
cel Mare de Gheorghe Dima), cin
tece (Pe-al nostru steag de Ci- 
priah Porumbescu. Hora unirii de 
Alexandru Flechtenmaeher). Spre 
istorie, și-au îndreptat atenția 
moderna (Alexandru Lăpușneanu 
de Alexandru Zirra, Horia de 
Nicolae Brelan, Horia de Sabin 
Drăgoi). Dar, mai cu seamă și-au 
consacrat eforturile creatoare te
maticii istorice compozitorii ulti
melor patru decenii și cu deosebire 
în cele două din urmă. Treptat, 
s-au acumulat lucrări care, privite 
in ansamblu, oferă o imagine vie, 
sensibilă și suficient de cuprinză
toare a devenirii noastre ca na
țiune cu identitate precisă, incon- 
iundabilă. Pe primul loc se află, 
desigur, creațiile dedicate teatrului 
liric, urmate îndeaproape de ora
torii și cantate. Vocația pentru 
istorie a componișticii noastre ac
tuale se demonstrează cu zeci de 
titluri, în care sint tratate fapte 
din vechimea aproape mitică (Or- 
i'eu, Regele Istros), din veacul de 
mijloc (Apus de soare, Mihai Vi
teazul). din epoci apropiate (Dra
goste și jertfă, Fluviul revărsat), 
din contemporaneitate (Dreptul la 
dragoste, Trandafirii Doftanei, Ti
nerețe eroică). în acest context, un 
loc de seamă îl ocupă Gheorghe 
Dumitrescu, ale cărui opere, orato
rii și cantate se constituie intr-un 
ciclu vast, încă neîncheiat, cu 
dimensiuni de epopee. Pasiunii com
pozitorului pentru istoria neamului 
ii datorăm vibrante chipuri muzica
le ale lui Tudor Vladimirescu, Ion 
Vodă, Eminescu și ai altora. 
La temeiul unor opere nu stau 
neapărat evenimente reale, ci 
doar posibile, insă cit se poa
te de veridice (Răscoala, Trei 
generații) de regulă avînd la bază 
o creație de ficțiune literară, bro

dată pe un fundal istoric determi
nat. Și, dacă tema in discuție este 
tratată și, în alte arte, cum muzica 
este o componentă importantă a 
celei cinematografice, se poate 
vorbi despre aportul compozitoru
lui la zugrăvirea unei epoci sau 
personalități, despre plasticitatea 
coloanei sonore care: este uneori 
atît de pregnantă, incit .muzica fil
mului se impune în sine (Colum
na, Mihai Viteazul ș.a.).

Istoria ca sursă de inspirație 
pentru compozitori este inepuiza
bilă. Lucrări cu același subiect nu 
se exclud, ci, dimpotrivă, îi con
feră nuanțe de sensibilitate care 
ni-I fac mai apropiat : Mihai 
Viteazul e același și, parcă altfel 
la Gheorghe Dumitrescu, Doru Po- 
povici sau Tiberiu Olah ; Tudor 
din Vladimiri al lui Teodor Bratu 
ne dezvăluie noi dimensiuni — și 
exemplele pot continua. Deschide
rea permanentă de care dă dovadă 
tematica în discuție se demonstrea
ză și prin apariția continuă a unor 
noi lucrări. Am ascultat, către 
sfirșitul anului trecut, o compozi
ție a lui Sorin Vulcu dedicată lui 
Mircea cel Mare : prima audiție a 
fost, neîndoielnic, un eveniment 
cultural prin substanța și forma tra
tării, iar pentru compozitor punctul 
maxim de pinâ acum al activității 
sale. în genere, se dovedește că 
subiectul istoric este compatibil cu 
oricare gen muzical. Avem lucrări 
simfonice ca Sarmizegetusa (Wil
helm Berger), Opus Dacicum (Ște
fan Niculescu), avem operete ca 
Spune, inimioară, spune (Elly Ro
man), Răspîntia i (Emil Comișel); 
avem multe poeme corale și un nu
măr impresionant de cintece de masă 
care se Înscriu în aceeași arie te
matică. Istoria se vădește deci 
unul dintre izvoarele permanente 
ale creației muzicale de azi.

Petre CODREANU

Perspectivele generoase ale unei 
nobile tradiții

întotdeauna, marile teme ale is
toriei au generat creații valoroase, 
autentice, reflectind forța spiri

tuală a poporului român. Mu
zica românească contemporană 
oferă numeroase exemple de acest

fel, abordarea temelor istorice rea- 
lizindu-se atît in opere, balete, lu
crări vocal-simfonice — unde cu- 
vîntul exprimă, alături de sunete, 
mesajul demersului creator — cit 
și în lucrări simfonice, cu sau 
fără program declarat. Opera este 
însă un gen propice subiectelor is
torice, forța sa dramatică fiind în 
stare să exteriorizeze plenar fon
dul emoțional al subiectelor a- 
bordate. în creația de operă 
eroii devin exponenții unor idea
luri colective și acționează pentru 
înfăptuirea ideilor înaintate, se 
proiectează imagini ale luptei 
dirze de-a lungul veacurilor, re- 
constituindu-se dintr-o perspec
tivă contemporană momente cru
ciale. Decebal, Vlad Țepeș, Ion 
Vodă cel Viteaz, Ștefan cel 
Mare, Tudor Vladimirescu sînt per
sonaje centrale ale unor astfel de 
lucrări. Reamintim numai cîteva ti
tluri de opere: „Decebal", „Vlad Țe
peș", „Ion Vodă cel Viteaz", „Răs
coala" de Gh. Dumitrescu. „Neamul 
șoimăreștilor" și „Pădures vultu
rilor" de Tudor Jarda, „Tudor din 
Vladimiri" și „Stejarul din Bor- 
zești" de Teodor Bratu, „Apus de 
soare" de Mansi BârberU, „Băl- 
cescu" și „Dragoste și jertfă" de 
Cornel Țrăilescu, opera-baladi 
„Peneș Curcanul" de Emil Le- 
rescu. Atitudinea antirăzboinică, 
protestul împotriva asupririi, ex
ploatării, deschiderea orizontului 
ideologic și politic prin intrarea in 
istorie a proletariatului, se afirmă 
în opere ca „Ecaterina Teodoroiu" 
de Emil Lerescu sau în baletele 
„Văpaia" de Mircea Chiriac și 
„Nunta" de Doru Popovici, iar 
perioada ce precede actul revolu
ționar de la 23 August 1944 este 
reflectată în operele „Dreptul la 
dragoste" de Teodor Bratu, „Inte
rogatoriul din zori" de Doru Po
povici, în baletul „Primăvara" de 
Cornel Țrăilescu și în poemul co
regrafic „Chemarea" de Tiberiu 
Olah.

Numeroase exemple Intîlnim și 
In domeniul vocal — simfonic : 
oratoriile „Soarele neatîrnării",

Tezaur de
In cîntecele de patrie și țară, 

cele mai vechi date pe care 
le avem ne vorbesc despre Dan al 
Țl-lea (domn al Țării Românești 
intre 1420 și, cu unele întreruperi, 
1427) — figură importantă a’ luptei 
antiotomane ; cincizeci de ani mai 
tirziu apare în cintece' Ș'tdftth 
cel Mare al Moldovei, La rîn- 
dul lui. apare în folclorul mu
zical și în alte, creații cărtură
rești de epocă Mihai Viteazul. 
Din secolele XVI—XIX, informa
țiile de istoriografie muzicală de
vin tot mai bogate, configurînd o 
imagine amplă și plină de forță și 
emoție a crezului patriotic și de 
luptă al poporului român, Cin
tece de muncă și, desigur, nu 
de puține ori, cu caracter pro
testatar, sint semnalate de scrie
rile antice încă la lucrătorii 
din minele de aur ale adminis
trației romane in Dacia Felix. în 
epoca medievală, a breslelor; mun
citorii, meseriașii, aveaji și im
nuri în principiu pentru • fie
care profesie. Istoria consem
nează un astfel de cîntec mun
citoresc, pe teritoriul României, 
la Sibiu, la începutul secolu
lui XVI. Tradiția cîntecelor și 
imnurilor muncitorești s-a con
tinuat și s-a dezvoltat mai cu 
seamă începînd din partea a 
doua a secolului trecut o dată 
cu apariția mișcării socialiste. 
Aceste pagini muzicale au căpătat 
un conținut militant manifest, 
inspirat direct din lupta pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, 
pentru înlăturarea exploatării. Ră- 
mine astfel un important eveni
ment istoric, politic și muzical, 
publicarea la București, Ia 1893, a 
colecției corale Glasul dezmoșteni
ților, în sumarul căreia și-au găsit 
locul cintece din repertoriile cora
lelor socialiste, printre care : 
Marsilieza proletariatului român. 
Sărbătoare! de 1 Mai, Hora munci
torilor de Alexandru Flechtenma- 
cher și altele. în lumea sa
telor, dar nu numai acolo, sensul 
protestatar al cîntecelor și bala
delor haiducești sau despre hai
duci prezenta o altă accepție a 
aceleiași tensiuni, sociale și națio
nale exprimate prin melos, idee și 
vers. Ion Heliade Rădulescu, An-

„Pămint dezrobit", „Grivița noas
tră" de Gheorghe Dumitrescu, „Pe 
urmele lui Horea" și „Balada stea
gului" de Sigismund Toduță, „Un 
pămînt numit România" de Liviu 
Glodeanu, „Oratoriul Eliberării" 
de Radu Paladi, cantatele „Prind 
visele aripi" de Tiberiu Olah, „Pe 
lespedea eroilor" de Sergiu Sarchi
zov, „Noapte de August", „Can
tata dramatică" de Doru Popovici, 
„Eroii de la Plevna" de Nicolae 
Brinduș. în domeniul creației 
simfonice (Simfonia a Il-a „Inde
pendența" de Adrian Rațiu, „Clopo
tele Alba Iuliei" de Nicolae Be- 
loiu), compozitorii urmăresc o 
lărgire a orizontului problematicii 
naționale, corespunzător perspec
tivei pe care o avem astăzi asupra 
evenimentelor.

Este ur fapt îmbucurător că ti
nerii compozitori abordează .ma
rile t&ne ale Istoriei noastre 
naționale cu sentimentul emoției 
și respectului față de rădăcinile 
adinei ale spiritualității neamului, 
cu admirație șl recunoștințe pentru 
faptele eroice ale vitejilor din În
depărtatul sau mal apropiatul nos
tru trecut cu asumari» respon
sabilității de i aduce lr. fața pu
blicului evenimente semnificativ* 
cu profunde rezonanțe lr epoc» 
noastră contemporană Lucrări 
precum Slmfonir l „Drumuri tr 
lumină' ș- Simfonie i II-» „In
scripție In inimi* de Ulpit Vlad, 
„Glasurile Putnei" de Viore’ Mun- 
teanu, Simfonia-poem „Moisei" de 
Anton Șuteu, Simfonia I „Orizont 
1944“ de Sorin Lerescu, „Izvoare 
2050" și cantata „Glorie eroului 
necunoscut" de Șerban Nichifor, 
poemul coral „Decembrie in Ar
deal" de Maia Ciobanu, ope
ra „Tinerețe eroică" de' Cătălin 
Ursu exprimă sentimentul anga
jării celor mal tinere condeie, op
țiunea lor fermă pentru paginile 
muzicale cu tematică majoră, pen
tru luminarea și prin muzică a 
eroicelor file de istorie.

Doina ROTARU

(Urmare din pag. I)
scurtă vreme cu primăvara țării 
adusă de înnoitorul suflu al celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului. în pregătirea istoricului fo
rum, a noii concepții despre con
ducerea societății, „cu poporul pen
tru popor", unul din primele mo
mente care au definit orientarea 
revoluționară, a conducătorului na
țiunii a . fost vizita sa de lucru pe 
ogoarele Bărăganului, memorabila, 
prin semnificații, întîlnire cu țăra
nii cooperatori din comuna Gheor
ghe Doja. Atunci și acolo, în 
mijlocul lanurilor pîrguite, față cu 
o recoltă promițătoare, dar care în 
perspectiva timpului viitor avea să 
se dovedească încă modestă, tova
rășul . Nicolae Ceaușescu le-a vor
bit oamenilor pîinii despre „drumul 
lung și anevoios" pe care îl mai 
aveau de străbătut, pe care abia 
urma să-l străbată agricultura ro
mânească spre o epocă de puter
nică înflorire. Atunci și acolo, cum 
avea s-o facă de nenumărate ori 
și in nenumărate unități agricole 
de pe întreg cuprinsul țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a vorbit 
despre marea forță a democrației 
socialiste, a unității de gînd și 
faptă a oamenilor liberi și stăpîni 
pe pămînturile lor înfrățite, pe 
roadele muncii lor comune, pe 
destinul lor.

Dintre multele și succesivele o- 
rizonturi de muncă și creație, de 
prosperitate și civilizație pe care 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" le-a 
deschis in fața oamenilor satului 
românesc, orizontul larg, generos 
al democrației socialiste, de la ni
velul adunării generale a coopera
torilor pină la amplele forumuri 
naționale ale țărănimii, s-a dove
dit și se dovedește cei mai cu
prinzător șl mal fertil, stimulator 
d» nebănuite energii creatoare. O 
relevă faptul că anume acum, In 
acest climat ds neîngrădită parti

cipare la conducerea agriculturii, 
la înfăptuirea cutezătoarelor obiec
tive ale noii revoluții agrare, hăr
nicia, priceperea și inițiativa masei 
de lucrători ai ogoarelor au condus, 
în acești din urmă ani, la obți
nerea celor mai mari recolte din 
istoria României.

Adevărata primăvară a agri
culturii românești, prefigurată de 
aceste rezultate calitativ superioa
re cucerite pe frontul noii revo
luții agrare, acum începe. Acum, 
în această etapă a noii calități 
deschisă de Congresul al XIII-lea, 
cînd și oamenii, și uneltele, și ști
ința sînt pregătite și chemate să 
înfăptuiască pretutindeni, în spirit 
revoluționar, obiectivele unei a- 
griculturi intensive, științifice, e- 
ficiente. Și în primul rind oamenii ! 
Așa cum o cere, cu pasiune mili
tantă, strategul noii revoluții agra
re, secretarul general al partidu
lui : „Să facem în 'așa fel incit 
să se lucreze în _ spirit revoluțio
nar, ca fiecare cooperator să facă 
totul pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru dezvoltarea a- 
griculturii, să acționeze, întotdea
una, împotriva a tot ce este vechi 
și nu mai corespunde, pentru pro
movarea noului I A fi revoluțio
nar nu înseamnă numai angaja
mente sau declarații ; înseamnă 
muncă, înseamnă a munci ca revo
luționar. Și în agricultură, a fi re
voluționar înseamnă să obții pro
ducții mari de 8 000—10 000 kg griu 
la hectar, de 15 000—20 000 kg po
rumb la hectar 1 Aceasta înseamnă 
a fi revoluționar in agricultură".

In această lumină se configu
rează cu limpezime atît noul ori
zont al acțiunii, cit și portretul 
în devenire, în mișcare al omului 
noii revoluții agrare. El este, el 
tinde, el trebuie să devină un ță- 
ran-muncitor agricol, un țăran cu 
o înaltă calificare, cu nimic mai 
prejos decît a celor care lucrează 
în industrie. Iar în actualele con
diții șl la actualele cerințe, pen

tru ca „uzina verde" să funcțione
ze la parametrii de productivitate 
și de eficiență stabiliți prin obiec
tivele noii revoluții agrare calea 
sigură (și singura !) o poate oferi 
numai utilizarea și fructificarea 
celor mai noi cuceriri ale științei. 
Ale științei agricole. Ale științei 
conducerii și organizării. O știință 
pusă în lucrare pe scară largă, 
pină la ultimul om, nu rămasă în 
„dosarele de perspectivă" ale pre
ședintelui de cooperativă sau ale 
specialistului agricol. Știința, spu
nea cineva cu o vorbă de duh, are 
toate calitățile pentru a ușura 
viața oamenilor, minus una : de 
a-i scuti de efortul însușirii ei... 
Este anacronică, este tristă imagi
nea unor conducători de unități 
care oftează nostalgic în fața di
plomelor decolorate, obținute pen
tru producții cu mult depășite ul
terior de alții, fără să facă o legă
tură cu îndelungata lor absență 
din amfiteatrele științei agricole. 
Cine cercetează în schimb ex
periența valoroasă acumulată de 
unitățile fruntașe, care au primit 
titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" pentru producțiile lor re
cord, descoperă fără greutate că 
terenul bătăliei cîștigate îl consti
tuie tocmai convingerea, hotărîrea 
oamenilor, de la președinte la 
fermier, de la agronom la mecani
zator, de la veterinar la mulgătoa
re, că orice pas nou pleacă de la 
însușirea noilor tehnologii. Că a 
cultiva intensiv pămintul înseamnă 
a renunța la practicile empirice și 
la a te bizui exclusiv pe bună
voința soarelui și a ploii ; înseam
nă a „toci" biologie, genetică, 
chimie, mecanizare. Este mindria, 
este forța, este viitorul acestor 
oam eni.

Pentru a parafraza cuvintele din 
finalul unui celebru roman din 
viața satului românesc, timpul, 
timpul dinamic al noii revoluții 
agrare, devine nerăbdător cu oa
menii...

cinema
• Recital in grădina cu pitici :
GRIVITA (18 08 58) — 9: 11; 13; 15; 17; 
19, DOINA (16 35 38) — • 9; 11; 13;
15; 17
• Punct... si de la capăt : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Pădureanca : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19, ARTA (213186) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Primăvaifi bobocilor : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Cineva ca tine : SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15
• Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Severino : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11: 13; 15; 17; 19
• Locuri in inimă : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. STU

DIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30
• Marele șarpe : BUZEȘTI (50 43 58)
- 15; 17; 19. FLACARA (20 33 40) — 
15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15
• Acțiunea „Autobuzul" : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Acțiunea Topolino î FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Fata fără zestre î TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 12; 15; 18

teatre
• Teatrul Național (14 7171, 6ala
mare) : A douăsprezecea noapte — 
11 ; Ioneștii — 19 ; (sala Amfiteatru) : 
Moda de-a lungul timpului — 11 ;
Actorul — 19 ; (sala Atelier) : Rit
muri și culori — 10,30 ; între patru 
ochi (A) — 19 ; (sala Studlo-99) : 
Medalion George Topîrceanu — 17,30
• Filarmonica George. Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Laureați al 
concursurilor internaționale". Vlorela

simțăminte
ton Pann, Vasile Alecsandri, Ion 
Ghica consemnează circulația lor 
Intensă.

Cultura noastră națională dial- 
pune de o adevărată epopee a 
poporului român, epopee cuprinsă 
iri' cîntecele revoluționare' și pa
triotice, socialiste Și comuniste, 
inspirate de luptele șl realizările 
poporului, ale clasei muncitoare, 
țărănimii, de victoria revoluției 
și. construcției socialiste. în cartea 
țării se înscriu la 1-oc de cinste 
cîntecele dedicate patriei, partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
române, proeminentă personali
tate a lumii politice mondiale, 
luptător neobosit pentru vie- , 
toria socialismului și comunisr 
muluî in România. Aceste crea
ții, corale de largă audiență, crea
ții cu caracter militant, au înregis
trat, de la an la an, o tot mai 
accentuată creștere valorică și 
profesională. în ultimii două
zeci de ani, pe care cu min- 
drie patriotică ii numim „Epo
ca Nicolae Ceaușescu", s-au rea
lizat mii de piese corale, de cin
tece de masă, unele și în genul 
muzicii ușoare, care dau expresie 
sentimentelor și aspirațiilor ma
selor largi, ale tineretului nostru. 
Asemenea cintece sint semnate de 
compozitorii Ioan D. ChiresCu, Radu 
Paladi, Sabin V. Drăgoi, Mircea 
Neagu, Laurențiu Profeta, Gheor
ghe Dumitrescu, Cornel Țrăilescu, 
Marin Constantin, Doru Popovici, 
Aurel Giroveanu, Emil Lerescu ș.a. 
Creația corală românească con
temporană se situează pe un loc 
important, oferind marilor și nu
meroaselor coruri și corale (în- 
cepind cu cele ce reprezintă Filar
monica „G. Enescu", Radiotelevi- 
ziunea) ale muncitorilor și țărani
lor, ale tineretului muncitoresc, 
studenților și elevilor, ale celor 
aflați sub drapel, în largul context 
al Festivalului național „Cîntarea 
României", lucrări de reală va
loare, emoționante, inspirate din 
viața și munca omului nou, con
structor conștient al propriului 
său destin.

Mircea M. ȘTEFANESCU

Ciucur — pian — 10,30 : (Ateneul 
Român) : Stagiunea educativă pentru 
elevi. Festivalul național „Cîntarea 
României". Concertul tinerelor talente 
— 11 : „Studioul < tînărului muzician" 
(XXVII). Recital instrumental susți
nut de Mircea Călin — vioară. Vic
tor Popescu — violoncel. Lucian 
Ciorîță — contrabas, Viniciu Moro- 
ianu — pian — 18
• Opera Română (13 18 57) : Povestea 
micului Pan — 11 ; Concert extraor
dinar — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, la sala 
mică a Teatrului Național) : Băiatul 
și paiele fermecate — 10,30 ; Lysis- 
trata — 18,30
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Buîandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 10,30 ; No
țiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Cîntec despre 
mine însumi — 10,30 ; Dimineață
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,20 ; Ana-Lia și Bătrîna și 
hoțul — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 11 ; Joc ciu
dat după scăpătat — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) ! 
Capcană pentru un bărbat singur — 
10 ; Slugă Ia doi stăpini — 19

• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru)- : Floarea de cactus —
10 ; Ultimul bal — 18 ; (sala Studio) : 
O noapte furtunoasă — 10,30 ; Craii 
de Curtea Veche — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Giuleștl, 
18 04 85) : CocOșelul neascultător —
11 ; Iarna, cînd au murit cangurii — 
18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 15 ; Nimic despre 
elefanți — 19: (sala Victoria, 50 58 65): 
Bărbatul fatal — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy 
— 11
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 11 ; Ur
mărirea — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) : 
David Copperfield — 10.30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Elefănțelul curios — 11 ; 
(sala Cosmonauților. 11 12 04) : Dana 
și Leul — 11.30
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show *87" —
10; 15,30; 19
• Studioul de teatru l.A.T.C. 
(15 72 59) : Platonov — 13,30

Elogiu satului românesc
înființată la Iași, în 

martie 1906, revista „Viața 
Românească" avea in frun
te două personalități proe
minente ale culturii noas
tre : Constantin Stere și 
Garabet Ibrăileanu, ideo
logi ai „poporanismului", 
acel curent de idei și con
vingeri în centrul că
ruia a stat preocuparea 
nedezmințită pentru lu
mea țărănească și viața 
celor care, secole de-a rin- 
dul, âu purtat pe umerii 
lor istoria, năzuințele de 
unitate națională și liber
tate socială ale poporului 
român. Iată de ce, slujind 
șl ducind mai departe. în 
condițiile de azi. o aseme
nea glorioasă tradiție, re
vista „Viața Românească" 
dedică un intreg număr 
(3/martie 1987) preocupări
lor: actuale, in domeniul 
cercetării sociologice, cul
turale., artistice a satului 
românesc. După un vi
brant cuvîrit înainte („Ar-1- 
borele uriaș") semnat de 
Alexandru Bălăci, o sec
țiune- a - revistei, intitulată 
blagian „Mirâbila să- 
mință", conține studii, 
articole, convorbiri, eseuri

de Ion Drăgan („Satul in 
cercetarea școlii sociolo
gice românești"). H. H. 
Stahl („Dimitrie Guști, un 
mare precursor"), Mihai 
Pop (..Constantin Brăiloiu 
și melosul popular). Paul 
Drogeanu („Folclorul bine 
înțeles"), Gheorghiță Gea
nă („Satul românesc și 
răs-buharea marginii"). 
Andrei Pleșu („Păstrarea 
ca formă a creației), 
Gheorghe Focșa (..îndrep
tar pentru cercetarea ci
vilizației românești"). „Ță
ranul are certitudinea unei 
ordini cosmice integra
toare" — scrie Andrei Ple
șu, inspirat de opera lui 
Ernest Bernea, „Cadre ale 
gindirii populare româ
nești", o edificatoare an
chetă etnopsihologică din 
care desprindem acest 
răspuns ce denotă o dota- 
ție ■; speculativă demnă de 
invidia oricărui universi
tar : „Lucrurile sint le
gate așa cum e mina de 
trup și toate de suflet ; 
nu Ie poli desface, că 
atunci ele nu mai sint (...). 
Lucrurile sînt laolaltă, da’ 
nu așa, nemișcate. Toate

se (in lanț, așa. una din 
alta, da nu-i numai atit 
(...) ; ele vin și in altă 
formă : se pătrund toate 
unele pe altele". Acest 
sentiment al unității lumii 
țărănești este mărturisit și 
elogiat de însemnările 
scriitorilor Horia Bădescu, 
Doina Uricariu, Mihai Sin, 
Liliana Ursu, Dinu Flă- 
mînd, pline de idei și ob
servații din care reținem 
ca o trăsătură definitorie 
dorința de a reda in pagini 
literare convingătoare des
tinul satului românesc și 
al țăranului de azi, fără 
de care nu putem gîndi și 
înțelege unitar ființa na
țională, destinul poporului 
nostru, condiția umană a 
timpului pe care îl trăim; 
Menționăm, , totodată, con
vingerea semnatarilor că 
lumea satului românesc, 
a istoriei pe care el a 
iaurit-o stă în atenția 
creatorilor de azi. consti
tuie un izvor nesecat de 
literatură angajată, patrio
tică, așa cum ne conving 
și versurile semnate de 
poeții Petre Ghelmez : 
„Ocrotindu-ne fruntea, sub

stilpii electrici, / Cu fețe- 
Ie-ntoarse in bobul de 
griu, / Străbunii / Ca pe 
niște copii — ne visează" 
(„Visul străbunilor") și 
Gh. Istrate : „patrulater 
albastru, desenat / la mar
ginile lumii — turn de 
oase — / cuvînt cu înțele
sul scufundat — / fereas
tra ta a timp bătrin mi
roase" („Sat").

Același număr al „Vieții 
Românești" consacră pa
gini substanțiale exegetu
lui mitologiei naționale și 
universale, Mircea Eliade, 
precum și prozei. de o rară 
acuratețe și subtilitate in
spirată de lumea satului, 
a scriitorului Nicolae Ve- 
lea. Criticul Cornel Reg- 
man scrie pătrunzător des
pre tînărul prozator Apos
tol Gurău, un autor aflat 
sub influența benefică a 
„țarinei bărăgane". Sem
nalăm, așadar, cititorului 
lin număr remarcabil al 
revistei „Viața Româneas
că", publicație care, prin 
orientare și ținută publi
cistică se recomandă unui 
larg interes public.

Critica debutanților
„Urmăresc cu tot intere

sul acest fenomen literar 
actual, cu atit mai mult cu 
cit am descoperit in el 
foarte mulți tineri, de mare 
talent" — declară, in Su
plimentul literar-artistic 
al „Scinteii Tineretului" 
(nr. 16) Venerabilul poet 
Mihai Moșandrei. Oferind 
tinerilor cititori. cîteva 
date semnificative ale unei 
vieți dedicate scrisului, 
poeziei românești, poetul 
iși mărturisește bucuria de 
a observa că „în țara ro
mânească sint foarte mulți 
poeți tineri" și „mă bucur 
de pe acuma .de aceste, re
zerve de energie lirică". 
Este un motiv de satisfac
ție și mindrie pentru tî- 
năra generație de poeți, 
văzindu-se. privită cu in- 
credere și speranță de cei 
a căror operă a intrat, de 
mult,' în conștiința istoriei 
literare. Iar o publicație 
pentru tineret procedea
ză foarte bine înlesnind 
prin aceste „dialoguri ne
convenționale" un contact 
necesar și valoros între 
generații diferite de crea
tori, punind în evidență 
experiența șl. realizările 
unora ca puncte de spri
jin și orientare în promi
țătoarea ucenicie a altora. 
Ds aceea, nimic măi firesc 
decît să citim, in pagina 
următoare, prezentarea ci-

torva debutanți, „rezervele 
de energie lirică" despre 
care vorbea poetul Mihai 
Moșandrei. Sint debutanți 
apăruți la editura „Lite
ra". de a cărei producție 
critica ,se ocupă în general 
sporadic, nerelevant. Este 
un motiv; în plus de a sa
luta și privi cu interes a- 
ceastă inițiativă critică a 
„Suplimentului" pentru 
care, așa. cum rezultă din 
cronicile respective, poeți 
cum sint Gabriel Cheroiu, 
Marin Ifrim, Victor Gh. 
Stan, Cristian Dică merită 
să fie citiți cu atenție. Nu
mai că nu comentariile 
critice ne conving asupra 
versurilor frumoase scrise 
de acești tineri autori ci, 
parțial, doar citatele din 
poeziile lor. In orice caz, 
versurile par mai clare, 
mai limpezi decît „anali
zele" ce li se dedică. Re
cenzia dedicată lui Gabriel 
Cheroiu, bunăoară, anunță 
din capul locului un „de
but editorial de înaltă ca
litate poetică", dar nimic 
din ceea ce urmează nu 
argumentează o atare ju
decată, căci frazele incon
gruente, „păsărești" prin 
care se încearcă o analiză 
a respectivei poezii ră- 
mîn lipsite de sens, Im
penetrabile. Ce va ințelege 
cititorul despre un .poet 
care „rîvnește dificultatea

impecabilă a unui lirism 
continent, alegînd o desă- 
vîrșire fără spectacol" și a 
cărui „busolă indică un 
nord întristat și un mare 
sens retractil ca un fel de 
rit dintr-o transhumantă 
rătăcită și sălbatică"? Nu 
se știe cum, „un curs me
ditativ invers descoperă, 
îndurerat, pe un traiect de 
resorbție, fructul...", iar „o 
strofă din poemul Doimea 
meditează același mister 
al răsfringerii și al prăbu
șirii in oglindă, al resorb
ției prin reflectare". Ca să 
fie și mai clar: «,,La mar
ginile veghei", prin inver
sarea perspectivei ca in
tr-un revers al ființării, 
pare că toate „in izvoare 
se vor trage" (...). Refle
xul, inversat, se mută in 
amintire» și „Toate se re
trag, eliberate intr-o con
stelație germinală". Iată și 
concluzia acestui straniu 
comentariu critic : „Versu
rile lui Gabriel Cheroiu 
revarsă în surdină, cu fast 
împărătesc stins, ca din- 
tr-un mare fagure de aur 
contemplativ, aștern peste 
rănile și roadele firii, ca 
o țesătură empatică, medi
tația lacrimii" I Despre 
volumul — de fapt „cărti
cica" (!) după cum scrie 
recenzentul — unui alt de
butant, Victor Gh, Stan, se 
spune că ar denota o

„simplitate desăvîrșită" și 
„un caracter cristalin" : 
„Faptul e atit de evident 
incit o demonstrație anali
tică este superfluă". To
tuși, „superflua" analiză 
este încercată, însă , intr-o 
manieră ce nu pune in e- 
vidență decit o imagine 
caricaturală a resurselor 
„călinesciene" ale criticu
lui : „Poetul nu a cedat 
cituși de puțin presiunii 
modei, organismul liric 
rămînînd aidoma unui ba- 
tiscaf, iar nu, cum se in- 
timplâ adesea, ca un pește 
de mare adîncime turtit 
de imensa cantitate lichi
dă ce-i stă deasupra". Nu 
știm să fie vreun pește, de 
mare sau mică adincime, 
„turtit" de mediul său na
tural, apa.

Dincolo de lipsa de ri
goare și de claritate a 
unor comentarii critice 
ori de mimarea unui stil 
critic impropriu recenzen- 
ților și neadecvat debutan
ților („ineîntător", „minu
nat", „prospețime desă
vîrșită", „remarcabilă" 
ș.a.m.d.), Inițiativa „Su
plimentului..." merită sem
nalată și, desigur, conti
nuată, dar intr-un limbaj 
critic mai propriu, curățit 
de vegetația parazitară a 
stilului „păsăresc".

M. COSTEA
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REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL TRIMESTRU

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea so
cialistă, in primele trei luni care au trecut din acest an, de către co
lective fruntașe de oameni ai muncii din industrie. agricultura, 
construcții, transporturi, circulația mărfurilor, precum si din centrale 
industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit în ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii, la sfirșitul lunii martie pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE 
Locul I : Întreprinderea de rețele 

electrice Suceava, cu 686,3 puncte.
Locul II : întreprinderea de re

țele electrice Vaslui, cu 610,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Botoșani, cu 575,3 
puncte.

IN SECTORUL 
DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de utila

je grele pentru construcții Bucu
rești — Ministerul Agriculturii, cu
630.3 puncte.

Locul II : întreprinderea de re
parații utilaj minier Tirgu-Jiu, Mi
nisterul Minelor, Petrolului și Geo
logiei — cu 460.4 puncte.

Locul III : întreprinderea de pie
se de schimb și utilaje pentru in
dustria chimică Satu Mare — Mi
nisterul Industriei Chimice — cu 
387.7 puncte.

IN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HIRTIEI

Locul I : întreprinderea de hîr- 
tie „Bistrița" I’rundu Birgăului, 
județul Bistrița-Năsăud, cu 141,3 
puncte.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII. 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII 

Locul I : întreprinderea de pre
fabricate din beton „Progresul" 
București, cu 369,1 puncte.
IN INDUSTRIA ARTICOLELOR 

CASNICE
Locul I : întreprinderea „Meta

lica" Oradea, cu 571,7 puncte.
IN INDUSTRIA TEXTILA — 

MĂTASE, IN, CtNEPA — 
Locul I : întreprinderea țesâtoria 

de mătase Sighișoara, județul Mu
reș, eu 377,4 puncte.

Locul II : întreprinderea „Flamu
ra Roșie" București, cu 238 puncte.

Locul III : întreprinderea de in 
și cinepă „Prodin" București, cu
102.4 puncte.
IN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA INDUSTRIALIZĂRII 

LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de in

dustrializare a laptelui Ialomița, cu 
579,6 puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR 
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 795 puncte.
IN INDUSTRIA POLIGRAFICA 
Locul I : întreprinderea poligra

fică Sibiu, cu 783 puncte.
Locul II : întreprinderea poligra

fică „Bucureștii Noi", cu 658,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea poli
grafică Filaret" București, cu 
510,8 puncte.

IN DOMENIUL SILVICULTURII 
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Sălaj, cu 499,3 puncte.
Locul 11 : Inspectoratul silvic ju

dețean Suceava, cu 388,2 puncte.
Locul III : Inspectoratul silvic 

județean Arad, cu 366,3 puncte.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTULUI AUTO — 
ALTE MINISTERE

Locul I : Întreprinderea de apro
vizionare, desfacere și transport 
pentru industria chimică București 
— Ministerul Industriei Chimice — 
cu 810,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport auto produse petroliere 
„Peco" București — Ministerul Pe
trochimiei, cu 491,2 puncte.

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publică 
Rimnicu Vilcea, cu 330,8 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publi
că Buzău, cu 314 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publică 
Bacău, cu 303,9 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL 
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Vrancea, cu 
1 254 puncte.

Locul II: întreprinderea de trans
port local Timiș, cu 1030,8 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Buzău, cu 
867,4 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I Combinatul minier Plo
iești, cu 648 puncte.

Locul II : Centrala sării și ne
metaliferelor București, cu 309,5 
puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICA 
Locul I : Centrala de utilaje șl 

piese de schimb pentru prelucrarea 
țițeiului și petrochimie Ploiești, cu 
460 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 480 puncte. 

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industrializării 

tutunului București, cu 428 puncte. 
TRANSPORTURI

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 428,3 
puncte.

Locul II : Centrala .industrială de 
reparații auto București, cu 216,5 
puncte.

VOCAȚIA CREATOARE
(Urmare din pag. I)
se (tie — niște con
cursuri, niște întreceri 
sportive, care se ți
neau din patru in pa
tru ani. Mai tirziu, au 
fost reluate de omul 
modern și sint astăzi 
la loc de cinste in di
verse domenii de acti
vitate. întrecerea a 
fost insă și a rămas 
un atribut constant și 
definitoriu al omului 
din popor, care a dus 
istoria pe umerii săi. 
în miezul basmelor și 
poveștilor romanești 
stă foarte adesea o în
trecere : întrecere in 
cintat, întrecere în cu
sut, in tors, in fugă, in 
joc, in puteri, de Ia 
puterea fizică, unită 
cu îndemînarea. pină la 
puterea miraculoasă a 
cuvintului in care se 
reflectă omul și lumea, 
viața și moartea, tot 
ce există și tot ce vi
brează in sufletul și 
mintea omului.

După cum se știe, 
eroii basmelor, cthd își 
confruntă puterile fi
zice, preferă lupta

dreaptă, trinta voini
cească. Elevii noștri 
din clasele Vl-Vlll au 
preferat lupta dreaptă 
cu armele spiritului, cu 
inteligența și cunoștin
țele lor, iar rezultatele 
excelente pe care le-au 
obținut le fac cinste 
lor și școlii românești. 
Lupta eroilor din bas
me dura . „zi de vară 
pină-n seară" sau „de 
la miezul nopții pină-n 
prinzul mare", deci, 
oricum, mai puțin de- 
cit lupta elevilor de 
un întreg an școlar cu 
coala de hirtie și cu 
„cuvintul" ce exprimă 
adevărul. în cadrul a- 
cestor întreceri au par
ticipat circa 500 de e- 
levi din toate județele 
țării, ca să afirme, ca 
și eroii din basme, in
teligența și indemina- 
rea, binele, frumosul, 
omenia, cinstea, drep
tatea și adevărul, va
lori supreme ale omu
lui contemporan, con
structor harnic și pri
ceput al unei societăți 
mai bune și mai 
drepte.

Asemenea valori 
s-au afirmat strălucii 
și in cadrul concursu
lui „cine știe ciștigă" 
cu tema : „Valori cul
turale argeșene", sus
ținut de echipele ju
dețelor Dimbovița. 
Dolj și Vilcea. care, 
prin cunoștințele lor, 
au stirnit admirația 
unei imense săli, tic
sită de lume.

Concursul acesta a 
subliniat ideea că ave
rea spirituală a nați
unii e formată din cu
noștințele și creațiile 
tuturor generațiilor 
care s-au succedat 
de-a lunpul istoriei în 
acest spațiu carpato- 
danubian-pontic, in 
care edificăm astăzi 
socialismul. Toate con
cursurile au demons
trat insă că avem un 
tineret temeinic pregă
tit și educat, cu dra
goste de țară, de popor 
și de partid, in care ne 
putem pune toate nă
dejdile că va fi un 
vrednic și priceput 
constructor al unei 
lumi noi.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 aprilie, ora 20—29 aprilie, 
ora 20. tn țară : Vreme in curs de 
răcire, iar cerul va fi variabil, cu 
înnorărl mai accentuate la începutul 
intervalului in regiunile estice, unde 
vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie ce vor avea și caracter de aver
să. in celelalte regiuni acestea vor fi 
cu totul izolate. In cursul după-amiez.ii 
in zonele montane șl izolat și trecător 
și in zona deluroasă din nord precipi

tațiile vor ti și sub formă de tapoviță 
șl ninsoare, vtntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări la 
început in estul țării cu 35 kilometri 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 2 și plus 8 grade, 
izolat mal coborîte In depresiuni. Iar 
maximele între 10 șl 18 grade, local mai 
ridicate in sud-est. Pe alocuri, in cen
trul și nordul teritoriului in a doua 
parte a intervalului se va produce 
brumă și cu totul izolat îngheț la sol. 
La București : Vremea se va răci mai 
ales in a doua parte a Intervalului, 
cerul va fi variabil. favorabil ploii 
slabe, trecătoare la început. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 2 
și 5 grade, iar cele maxime între 14 și 
16 grade.

Cronica zilei
Sîmbătă s-au încheiat, la Bucu

rești. lucrările celei de-a Xl-a, șe-, 
siuni a Comisiei economice mixte ro- 
mâno-americane.

în conformitate cu prevederile 
Acordului pe termen lung de coope
rare economică, industrială și teh
nică și Acordului privind relațiile 
comerciale dintre România și 
S.U.A., comisia a analizat stadiul 
actual și perspectivele relațiilor e- 
conomice româno-americane. modul 
in care s-a acționat pentru înfăp
tuirea hotăririlor adoptate la pre
cedenta sesiune în vederea crește
rii schimburilor comerciale bilate
rale si dezvoltării colaborării în 
diferite sectoare de interes comun.

A fost exprimată dorința de a 
amplifica relațiile bilaterale Pe baze, 
reciproc avantajoase, in acest scop 
convenindu-se noi măsuri si acțiuni 
care să conducă la dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării pe multiple planuri, la lăr
girea și diversificarea relațiilor eco
nomice dintre România și S.U.A.

La încheierea lucrărilor, conducă
torii celor două delegații. Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice inter
naționale. și Clarance Brown, loc
țiitor al secretarului pentru comerț 
al S.U.A., au semnat protocolul 
sesiunii.

(Agerpres)

tv
11.30 Telex.
11.35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Micul mare 
hoCheist". Producție a studiouri
lor cehoslovace. Episodul 1.

12.40 Din cununa eîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
• Uvertură la album • Secvențe 
din comedii.. cinematografice
• Primăvara începe cu' un cîhtee
• Desene animate... în seria! • La 
munte șl la mare. Reportai.
• Maeștri cîntăreți... ai Operei 
Romane • Luminile rampe! mu
zicale • Telesport * Cîntecu! • 
viata noastră • Lumea minunată 
a filmului • Secvența telespecta
torului.

14.50 Florile din Maieru. Reportaj 
15.00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal • Zilei Muncii — fap

tele de muncă ale țării.
19.20 Tara mea azi (color). Epoca

Ceaușeseu. Tradiție și contempo
raneitate. ,

19.40 Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a tării pe - micul 
ecran. Spre comunism — biruitori..

20.20 Film artistic „Scrisoarea ano
nimă-1.

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.
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20,00 Telejurnal • Zilei Muncii — fap
tele de muncă ale țării.

20.20 Orizont tehnico-științific (color).
20.35 Tezaur folcloric (color).
20.55 Roman-foileton (color). „Ghepar

dul". Ultimul episod.
21.30 Telejurnal.
22.00 închiderea programului.

ZIUA NAȚIONALA a republicii

DEMOCRATICE AFGANISTAN

Tovarășului NAJIBULLAH
Secretar general al Comitetului Central

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan

Tovarășului HAJI MOHAMMAD TSAMKANI
Președintele interimar al Consiliului Revoluționar 

al Republicii Democratice Afganistan
KABUL

Cu prilejul celei de.-a IX-a aniversări a Republicii Democratice Afga
nistan, doresc să vă transmit cele mai calde felicitări, împreună cu urări 
de progres și pace pentru poporul afgan prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Republica Democratică Afganistan, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Democratic al Poporului din Afganistan 
se vor dezvolta continuu, spre binele și interesul popoarelor noastre, al 
cauzei generale a păcii și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Sultan Aii 
Keshtmand, președintele Consiliului

de Miniștri al Republicii Democratice 
Afganistan, prin care îi adresează, 
cu prilejul zilei naționale a acestei 
țări, calde felicitări, împreună cu 
urări de noi succese in activitate.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

UNITE TANZANIA

Domnului AU HASSAN MWINYT
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM

Cea de-a XXlII-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Unite Tan
zania inii oferă‘plăcutul prilej sâ vă adresez calde urări de sănătate si feri
cire personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul tanzanian 
prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare, in interesul celor două po
poare. al păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

O frumoasă victorie
La Tbilisi, România

Pe stadionul „Lokpflfiptiy" din 
Tbilisi s-a disputat ieri mdui'ui' efiri-'' " 
tre reprezentativele U.R.S.S. și 
României, contind pentru grupa A 
a Campionatului european de rugbi.

După o partidă echilibrată, in 
care sportivii români și-au pus in 
valoare superioritatea tehnică, jo
cul grupat în grămezile spontane și 
plusul de vigoare, echipa României 
a obținut o victorie meritată, cu 
scorul de 13—12 (7—6). Punctele 
formației României au fost reali
zate de Răducanu (eseu) și Dumi
tru Alexandru — 2 lovituri de

V

*

*

*
L.

La 27 aprilie, po
porul afgan aniver
sează împlinirea a 
nouă ani de la revo
luția democratică și 
populară din primă
vara anului 1978.. care 
a pus capăt domina
ției cercurilor feudale 
și a deschis calea 
unor prefaceri econo- 
mico-sociale cu carac
ter progresist. Aces
te transformări sint 
cu atit mai semnifi
cative cu cit se știe 
că Afganistanul (su
prafața — 655 000
kmp ; populația — 18 
milioane de .locuitori) 
a primit drept moște
nire a trecutului o 
situație . economică 
grea. Datorită perpe
tuării relațiilor feu
dale. majoritatea ță
rănimii trăia într-0 
stare de adincă îna
poiere, fiind exploa
tată și umilită de 
marii proprietari de 
pămînturi. Tocmai de 
aceea, una din prin
cipalele măsuri adop
tate după instaurarea 
noii puteri a fost în
făptuirea reformei 
agrare, care prevede 
repartizarea de tere

nuri țăranilor fără pă- 
mint și înființarea de 
cooperative agricole de 
producție. în același 
timp, autoritățile de 
la Kabul au acționat, 
pentru dezvoltarea in
dustriei prin reali
zarea de noi capaci
tăți de producție. La- 
Ainak a fost ridicat 
un combinat de pre
lucrare a aluminiu
lui, iar la Djarkuduk 
un complex de ex
tracție și prelucrare 
a gazelor naturale. 
Planul de dezvoltare 
economico-socială pe 
perioada 1986—1991 
prevede creșteri no
tabile als venitului 
național, producției 
industriale și celei 
agricole.

Poporul român ur
mărește cu interes și 
simpatie eforturile pe 
care le desfășoară 
poporul afgan. sub 
conducerea Partidului 
Democratic al Poporu
lui din Afganistan, 
pentru făurirea unei 
vieți noi. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica De
mocratică Afganistan 
se dezvoltă relații de

prietenie și colabo
rare, intemeiate pe 
principiile respectării 
independenței și su
veranității naționale, 
egalității în drep
turi, neamestecului în 
treburile interne și 
avantajului reciprofc. 
Consecventă poziției 
sale principiale, țara 
noastră își exprimă 
speranța că situația 
creată în ultimii ani 
in jurul Afganistanu
lui iși va găsi o re
zolvare grabnică, că 
se va ajunge la o re
conciliere națională, 
la o reglementare pe 
cale politică, care 
să asigure «indepen
dența și suveranitatea 
țării, să pună capăt 
oricărui amestec din 
afară, să creeze posi
bilitatea ca poporul 
afgan să-și rezolve 
problemele dezvoltă
rii econom ico-sociale 
pe calea progresului, 
așa cum își dorește.

Țara noastră consi
deră că adincirea ra
porturilor româno- 
afgane corespunde in
tereselor celor două 
țări și popoare, ale 
cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

La 26 aprilie, po
porul tanzanian săr
bătorește împlinirea a 
23 de ani de la crea
rea Republicii Unite 
Tanzania, evocînd cu 
aceșt prilej unul din
tre cele mai impor
tante momente ale is
toriei sale naționale. 
Actul din primăvara 
anului 1964. încununa
re a luptei pentru li
bertate. a dus la reu
nirea teritoriului con
tinental Tanganica cu 
insulele Zanzibar și 
Pemba și crearea unui 
nou stat în zona Afri
cii orientale. Acesta 
are o suprafață de 
945 087 kmp și o popu
lație de aproximativ 
18 milioane de locui
tori. care se ocupă 
mai ales cu agricul
tura, Tanzania pro
duce cacao. cafea, 
bumbac, ceai, cereale, 
în special porumb, 
cuișoarc (patru cin
cimi din producția 
mondială). Țăranii 
grupați în sate de tip 
cooperatist, numite „u- 
jaama". se bucură de 
sprijinul permanent al 
statului.

Perioada care a tre
cut de la crearea Re

publicii Unite Tanza
nia a fost marcată 
insă de succese nu 
numai in domeniul a- 
griculturii. în dorința 
de a lichida urmările 
nefaste ale anilor de 
dominație colonială, 
au fost puse bazele 
unei industrii proprii. 
Au fost, astfel, cons
truite intreprinderi ale 
industriei alimentare 
și textile, fabrici de 
îngrășăminte chimice, 
materiale de construc
ție. rafinării de petrol, 
centrale hidroelectrice, 
exploatări miniere 
etc. Astăzi produsele 
industriale reprezintă 
aproape o treime din 
exporturile Tanzaniei. 
Aceste transformări 
au fost stimulate de 
o serie de măsuri a- 
doptate în ultimele 
două decenii, și in 
special de programul 
de dezvoltare cunos
cut sub numele de 
„Declarația de la 
Arusha” (1967), care 
continuă să constituie 
și in prezent sursa de 
inspirație a tuturor 
proiectelor elaborate 
de autoritățile tanza- 
niene.

Prieten apropiat al 
popoarelor africane.

poporul român urmă
rește cu viu interes si 
simpatie succesele ob
ținute de poporul tan- 
zanian pe calea făuri
rii unei vieți noi. în
tre Republicai Socia
listă România si Re
publica Unită Tanza
nia s-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare. întemeiate 
pe stimă si respect 
reciproc, care cunosc 
o continuă dezvoltare. 
Momente de cea mai 
mare însemnătate in 
Înregistrarea acestei 
evoluții le-au consti
tuit întâlnirile la nivel 
înalt de la București 
si Dar Es Salaam, 
care au deschis am
ple perspective conlu
crării româno-tanza- 
niene pe cele mai di
verse planuri. Este 
convingerea fermă a 
poporului nostru că 
intensificarea colabo
rării dintre România 
socialistă si Republica 
Unită Tanzania cores
punde pe deplin inte
reselor celor două țări, 
fiind. totodată. in 
consens cu năzuințele 
generale ale popoare
lor de pace si pro
gres.

Rezultate și preocupări 
de sezon la Federația A.C.R.

a mgbiștilor noștri
- U.R.S.S, 13-12
pedeapsă și un dropgol, în timp 
ce pentru gazde au marcat Nugzar 
Dzagnidze — 3 l.p. și Igor Miro
nov — 1 l.p. Amintim că și meciul 
din turul acestei ediții a Campio
natului european se încheiase cu 
victoria echipei noastre, scor 16—12.

în acest moment, clasamentul 
competiției se prezintă astfel : 1. 
Franța — 25 puncte (din 9 me
ciuri) ; 2. România — 22 puncte
(10) ; 3. Italia — 20 puncte (10) ; 
4. U.R.S.S. — 18 puncte (8) : 5. Tu
nisia — 11 puncte (7) ; 8. Portuga
lia — 8 puncte (8).

Sub egida 
„Daciadei" 

Manifestări sportive de masă 
în Capitală

GIMNASTICA: De cinci ori nota 10 
pentru gimnastele noastre

Proba feminină din cadrul Cam
pionatelor internaționale de gim
nastică ale României, ce se desfă
șoară în Sala „Victoria" din Plo
iești, a fost ciștigată de sportiva 
româncă Daniela Silivaș, situată 
pe primul loc la individual compus 
cu rezultatul de 39,600 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Eu
genia Golea (România) — 39,400 
puncte. Camelia Voinea (România) 
— 39,225 puncte. Tatiana Kondra
tieva (U.R.S.S.) — 39,100 puncte,

Celestina Popa (România) — 38,725 
puncte, Emilia Deliou (Grecia) — 
37,925 puncte.

Gimnastele noastre au avut o 
comportare remarcabili, obținind 
de cinci ori nota 10 : Daniela Sili
vaș — la birnă și sol, Eugenia Go
lea — la sol și sărituri și Camelia 
Voinea — la sol.

Astăzi, incepind de la ora 10.00, 
este programat concursul special 
pe aparate.

Am mai informat despre faptul 
că deschiderea ediției a V-a, de 
vară, a marii noastre competiții 
naționale „Daciada" va fi marcată, 
in Capitală, printr-o manifestare 
polisportivă de amploare, ce se- va 
desfășura astăzi, de la ora 10, la 
stadionul „23 August". Amintim că 
partida de fotbal dintre selecțio
natele Bucureștiului 1965 și 1975 
va începe la. ora 11,45. Desigur, 
intrarea elevilor la manifestarea 
polisportivă de astăzi va fi gra- 
tuită.

Semnalăm de asemenea că. in 
unele sectoare, cu prilejul deschi
derii ediției de vară a „Daciadei" 
vor avea loc manifestări separate, 
astfel : organizațiile sportive din 
sectorul 1, la stadionul Tineretului, 
de la ora 10 : sectorul 4 — la baza 
școlii generale rit. 190, de la ora 
9 ; sectorul 5 — la baza școlii ge
nerale nr. 148, de la ora 9,30 ; sec
torul 6 — la baza Urbis, de la ora 
9 : sectorul agricol Ilfov — la baza 
orașului Buftea, de ia ora 15.

FOTBAL: In campionatul european
• Delegația spaniolă, cuprinzind 

pe jucătorii reprezentativei A și pe 
cei ai echipei de tineret, va sosi la 
București in după-amiaza zilei de 
luni, la ora 17. • Ea va .fi alcătuită 
din 110 persoane — fotbaliști, teh
nicieni și oficiali. • Pentru meciul 
de tineret România — Spania (Bu
zău, 29 aprilie, ora 14) se pregătesc 
20 de tineri fotbaliști români : 
Stîngaciu. Prunea, Hristea — Bar- 
dac, Jercălău, G. Popescu. Stroia, 
Teodorescu, Mihali. Bânuță, Lupu, 
Sabou. Pistol, Achim. Badea, Ca- 
dar, Cojocaru, Țîrâ. Timiș, C. Pană.

Din acest lot remarcăm pe tînă- 
rul portar al Stelei, Stingaciu, 
de-acum jucător cu experiență, și 
pe alți fotbaliști ce ne oferă multe 
promisiuni, cum sint : G. Popescu

(Univ. Craiova). Dan Lupu (Dina
mo). Bănuță (F.C. Argeș), Cadar 
(F.C.M. Brașov) și C. Pană (Flacă
ra Moreni), precum și doi buzoieni. 
Timiș și Teodorescu • Cel mai 
bun jucător din echipa de tineret 
spaniolă este Llorente, iar antreno
rul acestei formații se numește Lui- 
sito Suarez, fost jucător de renume 
la F.C. Barcelona și, în special, la 
Inter Milano, cu «ceasta cucerind 
de două ori ia rind „Cupa campio
nilor europeni" • Pe lingă meciu
rile echipelor de seniori din 
grupa I, România — Spania și 
Albania — Austria, in ziua de 29 
aprilie mai sint programate alte 
zece partide din preliminariile 
Campionatului european interțări.

Orele de începere a meciurilor din diviziile 6 și C
Federația română de fotbal in

formează că partidele din campio
natele diviziilor B și C. programate 
astăzi, duminică. 26 aprilie, vor

începe la ora 17. Meciurile din cam
pionatul republican de juniori II 
se vor juca de la ora 13, iar cele 
ale juniorilor republicani I — de 
la ora 13.

ȘAH. Superturneul internațional 
de șah de la Bruxelles s-a încheiat 
cu doi ciștigători : campionul mon
dial Garri Kasparov (U.R.S.S.) și 
marele maestru iugoslav Liubomir 
Liubojevici. cu 8,5 puncte din 11 
posibile fiecare, urmați în clasa
mentul final de Karpov — 7 punc
te. Korcinoi și Timman — cîte 6.5 
puncte, Tal — 6 puncte, Larsen — 
5.5 puncte. Torre și Van Der Wiel
— cite 5 puncte, Winants — 3,5 
puncte, Short — 3 puncte, Meulders
— 1 punct.

Tn ultima rundă. Kasparov a 
ciștigat la Tai. Larsen la Short, 
Korcinoi la Meulders. tn timp ce 
partidele Liubojevici — Karpov, 
Torre — Winants și Timman — 
Van Der Wiel s-au terminat 
remiză.

POLO. în turneul de polo pe 
apă de la Varșovia, echipa Româ
niei a terminat la egalitate 6—6 
(2—3, 1—l, 1—1. 2—1) meciul susți
nut cu reprezentativa Cehoslova
ciei. Alte rezultate : U.R.S.S. (se
lecționata universitară) — Polonia 
11—9 ; Grecia — Suedia 13—4.

Cu doi ani în urmă. Automobil 
Clubul Român a fost autorizat, prin 
decret al Consiliului de Stat, să 
funcționeze ca federație de specia
litate, sub conducerea și îndrumarea 
C.N.E.F.S., aviiwi, in principal, me
nirea să organizeze și să dezvolte 
activitatea de automobilism și kar
ting. Acum, la început de nou sezon, 
o scurtă trecere în revistă a rezulta
telor obținute si a preocupărilor 
Federației A.C.R.

Au fost înființate cluburi cu 
profil de automobilism și kar
ting in toâtețwJateie, țării și,4n 
municipiul București (numărul total 
al membrilor fiirid de peste 250 000) ; 
la federație sinrt 'afiliate 134 de sec
ții specializate (cu peste 4 000 dc 
sportivi legitimați). Federația A.C.R. 
contează, de asemenea, pe un larg 
activ obștesc1— ne spune secretarul 
federației, ing. C. Niculescu — activ 
format din automobiliști amatori sau 
profesioniști, din sportivi fruntași, 
care acționează.-in aceeași măsură, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
muncii In domeniul celor două dis
cipline sportive, precum și în dome
niul instruirii tehnice și educației 
rutiere.

O atenție deosebită se acordă pro
movării sportului de masă, ca mijloc 
de perfecționare în conducerea au
tomobilului. de întărire a sănătății. 
Acțiunile recreative, turistice, in ca
dru) cărora programul de destinde
re se împletește cu cel instructiv- 
educativ, se bucură de o largă par
ticipare. Anul trecut, la astfel de ac
țiuni au luat parte peste 100 000 de 
membri ai F.A.C.R. întrecerile orga
nizate sub egida „Daciadei" consti
tuie adevărate sărbători ale sportu
lui cu motor, unele devenind tradi
ționale.

în ce privește performanta sporti
vă. Federația A.C.R. organizează, 
sezon de sezon, campionate naționa
le la automobilism (viteză pe circuit, 
viteză in coastă și raliuri), campio
nate la karting (viteză pe circuit și 
anduranța), precum șj de autocros. 
specialitate ceva mai nouă, in care 
evoluează mai ales automobile ARO 
și autocamioane „Steagul roșu", pre
cum și autoturisme „Dacia" și „Olt— 
cit", pilotate de oameni ai muncii, 
reputați specialiști și taleniați spor
tivi de la cunoscutele intreprinderi 
producătoare din Cîmpuluhg, Bra
șov, Pitești și. respectiv. Craiova. 
Prin competițiile de performanță se 
urmărește afirmarea sportului româ
nesc cu motor >i se ofetă posibilita
tea testării in regim de concurs (ca 
intr-un veritabil laborator de încer
cări) a calităților tehnico-funcționale 
ale automobilelor produse in tară. 
La întrecerile de peste hotare, in 
Primul rind Ta ..Cupa păcii si priete
niei" — Întrecere ce se organizează 
anual și este rezervată sportivilor 
din țările socialiste — unul din obiec
tivele loturilor noastre il reprezintă 
evidențierea oalităților automobilelor 
românești. în ultimul sezon competi- 
țional — în „Cupa păcii și prieteni
ei" automobiliștii noștri (pe mașini 
„Dacia 1310") au ocupat locul se
cund pe echipe in etapa de vi

teză pe circuit de la Budapesta 
și o splendidă victorie (prin Nicu 
Grigoraș) în etapa de la Reșița. în 
1986. un alt rezultat prestigios (locul 
2 în clasamentul general) in „Turul 
Europei", competiție gen raliu, pe 
un traseu de mare dificultate, in 
care „Dacia" și-a probat (și eviden
țiat !) calitățile in confruntare 
directă cu o serie de firme cu vechi 
renume. Popularizarea peste hotare 
a mașinilor românești, creșterea per
formanțelor lor sportive vor fi po
sibile doar in măsura in care Fe- 

i derația A.C.Ra ’.ic -primă 4n conti
nuare (poate.chiar ceva mai mult!) 
sprijinul uffo'r" organe și, organizații 
de profil; Ml întreprinderilor con
structoare de autoturisme si acceso
rii pentru automobilism și karting.

Faptul că Federația A.C.R. este 
afiliată la cele două organizații 
mondiale specifice (A.I.T. — Alianța 
internațională de turism și F.I.A. — 
Federația internațională a automo
bilului) presupune o serie de avan
taje pentru membrii săi. fie ca 
sportivi, fie ca turiști. Trebuie sâ 
arătăm, de altfel, că din calitatea 
de membru al Federației Automobil 
Clubul Român decurg, in țară, nu
meroase avantaje pe linia asigu
rării unor servicii turistice și teh
nice. în baza unor convenții înche
iate pe plan central sau local (cu 
Ministerul Turismului. ADAS, cu 
unitățile service-auto ale consili
ilor populare), membrilor A.C.R. li 
se oferă. în contul cotizației anuale 
plătite la cluburile teritoriale, ser- 

• vipii ca : depanări-remorcări, verifi
carea tehnică anuală, testarea aprin
derii și carburației ș.a.

O preocupare importantă a Fede
rației A.C.R. și a cluburilor terito
riale o constituie coluborarea cu 
serviciile de circulație ale Miliției, 
avînd ca scop educarea automobi- 
liștilor, mai buna cunoaștere de căr 
tre aceștia a normelor de conducere 
auto, respectarea regulilor de circu
lație. mărirea gradului de siguranță 
rutieră și dezvoltarea spiritului gos
podăresc pentru utilizarea rațio
nală a eombuslibililor și lubrifian- 
ților. Totodată, in colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor și Șoimilor Patriei și 
cu Uniunea Tineretului Comunist. 
F.A.C.R. organizează activități edu
caționale pentru cunoașterea reguli
lor de circulație și a normelor ru
tiere de către copii si tineret..

In Capitală, unde funcționează cel 
mai mare club de automobilism șl 
karting (cu un sediu central, în șos. 
Colentina nr. 1 — vizavi de‘maga
zinul Bucur-Obor. și cinci sedii de 
sector) activitatea cuprinde circa 
20 000 de membri și se desfășoară 
(ca. de altfel, in toate celelalte clu
buri din țară) după un program 
complex si cuprinzător. Am fost in
formați. intre altele, că in Capitală 
servirea membrilor F.A.C.R. de că
tre atelierele service-auto aparți- 
nind întreprinderii de prestări ser
vicii (pendintă de C.P.M.B.) este 
promptă și plină de solicitudine.

I. DUMITRII!

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• FĂRĂ PIERDERI DE ELFC- 

TRICITATE La fam‘lia noilor materiale 
cu performante deosebite s-a alăturat 
recent un nou material din ceramică 
supraconductoare. realizat la Institutul de 
fizică al Academiei de științe a U.R.S.S. 
Se știe să supraconductibilitatea este pro
prietatea unor metale sau a altor materiale 
de a-și pierde rezistența electrică la tem
peraturi foarte scăzute. Oamenii de știintă 
sovietici au experimentat cu succes noul 
material, care s-a dovedit că transmite, 
practic fără pierderi, energia electrică, la 
o temperatură de numai minus 23 de 
grade Celsius. Pină în prezent, pentru ob
ținerea efectului de supraconductibilitate, 
materialele folosite trebuiau aduse la tem
peraturi apropiate de zero absolut, respec
tiv de minus 273 grade. Specialiștii sovie
tici consideră că obținerea acestui efect 
cu materiale ceramice la temperaturi atit 
de ușor de realizat va crea posibilitatea fa
bricării de microcircuite pentru calcula
toare cu o nemaiîntilnită putere de prelu
crare a datelor. în plus, ceramica

supraconductoare deschide calea transmi
terii fără pierderi a energiei electrice la 
distanțe, practic nelimitate, și va permite 
fabricarea de puternice generatoare elec; 
trice mai compacte. Totodată se consideră 
că noua descoperire va face posibilă revi
zuirea actualei teorii a supraconductibili- 
tății. care, actualmente, mai prezintă si 
unele neclarități.

• PERFORMANȚELE SOLITO- 
NULUI Oanleni de Știință britanici ex
perimentează. în prezent, o nouă tehnică 
de comunicații cu laser ..soliton", care ar 
putea duce la o adevărată revoluționare a 
telecomunicațiilor. ..Soliton" înseamnă 
undă solitară sau impuls singular de ener
gie. Fenomenul „solitonului" a fost obser
vat. pentru prima oară, de inginerul en
glez John Scott Russell, care urmărea un 
vas remorcat pe canalul Edinburgh-Glas
gow. Cind vasul s-a oprit brusc, valul a 

^continuat să se deplaseze neschimbat 
înainte. Russell a urmărit unda, cale de 
două mile, mergînd călare. Constatarea sa

a rămas uitată mai bine de un secol, pînă 
cind matematicienii au descoperit teoria 
acestui fenomen natural. Teoretic, „soli- 
tonul" poate călători la nesfîrșit. practic 
neschimbat. în principiu, această proprie
tate. in cazul fasciculului laser, permite 
ca zeci de milioane de convorbiri telefo
nice sâ se transmită simultan, pe o singură 
fibră optică, și totodată să fie accelerată 
introducerea comunicațiilor prin videofon 
(cu transmiterea simultană a vocii și a 
imaginii). Pînă în prezent, pină si cele 
mai avansate sisteme de telecomunicații 
utilizează doar o mică parte din capacita
tea reală a fibrelor, impulsurile laser obiș
nuite atenuîndu-se in drumul lor prin 
acestea. Cind este însă injectată suficientă 
energie în fibra optică, ia naștere un ..so
liton", care își păstrează forma pe tot 
parcursul propagării, ceea ce face posi
bilă transmiterea unui număr mult mai 
mare de mesaje.

• ÎN FAVOAREA VIEȚII. 75 
la sută se apreciază că vor spori șansele 
de vindecare pentru victimele unui in-

farct miocardic, prin 
nou medicament pus la 
sor de la Universitatea 
camdată aflat încă in 
mentare. acest medicament este, 
o proteină capabilă să dizolve 
cheaguri de singe care astupă 
coronariene ce irigă inima. Deși 
tiva proteină, denumită 
descoperită acum o jumătate de secol, 
pină acum știința nu a fost capabilă șă 
elaboreze o metodă eficientă dc fabricare 
a acesteia. în 1984. omul de știință belgian 
a descoperit Că unele celule canceroase 
produc respectiva substanță si că. gratie 
ingineriei genetice, aceasta * poate să se 
transforme intr-un eficiența medicament. 
Din primele experimentări., efectuate cu 
noul remediu intr-o serie de țări, a re
zultat că. intr-adevăr, proporția de vinde
cări este de circa 75 Ia sută și că efectele 
sale secundare sint mai puțin 
decît cele provocate de 
uzuale. Tratamentul constă 
ție intravenoasă prelungită.

administrarea unui 
punct de un profe- 
din Louvain. Deo- 
stadiu de experi- 

de fapt, 
fatalele. 
arterele 

___ respec- 
„T-PA", a fost

frecvente 
medicamentele 
dintr-o in.iec- 

de 50—100 mi-

ligrame. și dă rezultate mai bune dacă 
este aplicat cit mai eurînd posibil.

• RECORD DE VECHIME. p'nă 
demult, se considera că >zăcăminteie 
hidrocarburi provin din sedimente cu

mgre însemnătate și pe olanul cunoașterii 
primelor stadii de evoluție a vieții pe pla
neta noastră.

nu
de _ ...
o vechime der cel mult un miliard de ani. 
datind din epoca în care animalele și 
plantele erau in plină evoluție, lată că s-a 
constatat , cu Surprindere că un zăcămint 
de hidrocarburi recent descoperit In’ nordul 
Australiei, de cercetători ai Biroului de 
exploatare a resurselor miniere din Can
berra,

. tre și 
liarde 
gani.că 
ritate. 
Terra a țișnit la 
foraj efectuat Ia 
Aceaatâ descoperire ar putea avea drept 
consecință extinderea prospecțiunilor pe
troliere pe o serie de teritorii cu forma
țiuni geologice toarte vechi din Australia, 
cit și din alte zone ale lumii. Specialiștii 
consideră că această descoperire va fi de

este alcătuit din sedimente lacus- 
marine vechi de 1.4 pină la 1.7 mi- 
de ani. care conțin si materie or- 
aflată in diferite stadii de matu- 

Cel mai vechi petrol cunoscut pe 
suprafață, in urma unui 

345’ metri . adîncime.

• AVANSUL NOILOR MATE
RIALE. Rezîs,ențele care încălzesc obiș- 

' nuitul fier de călcat 
inconveniente : un 
energie electrică, 
durii pe suprafața 
funcționare relativ 
eliminarea acestor __________
polonezi au proiectat un nou fier de căi- 
cat cu semiconductor!. Elementii de încăl
zire ai acestuia (14 în total) sini fabricați 
din sticlă de cuarț și un semiconductor 
acoperit cu o peliculă fină de stibiu și de 
bioxid de staniu. Puterea noului tip de 
fier de călcat este de 359 wați, așadar, de 
două-tr.ei ori mai redusă decit la sistemele 
tradiționale. încălzirea fierului este uni
formă. „viața" elementilor de încălzire 
este foarte mare, iar consumul de electri
citate simțitor redus.

prezintă o serie de 
consum prea mare de 

difuzare inegală a căl- 
fierului si o durată de 
redusă. Tocmai pentru 
neajunsuri, specialiști

*

*
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ÎNALTE APRECIERI FAȚĂ DE CONTRIBUȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
LA PROMOVAREA IDEALURILOR PĂCII, COLABORĂRII SI PROGRESULUI

7

RELATĂRI SI COMENTARII ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Schimb de mesaje la nivel inalt 
remâno-japonez

Politica externă a României socia
liste, inițiativele și demersurile tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru so
luționarea echitabilă a marilor pro
bleme ale contemporaneității sînt pe 
larg evidențiate de mijloacele de in

formare în masă de peste hotare. 
Articole și comentarii apărute în pa
ginile presei din diferite țări ale lu
mii înfățișează activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
realizarea dezarmării, în primul rînd

a celei nucleare, pentru salvgardarea 
păcii. Este evidențiată, in același 
timp, preocuparea continuă, stărui
toare a președintelui României pen
tru soluționarea constructivă, în inte
resul tuturor statelor lumii, a proble

melor globale cu care se confruntă 
astăzi întreaga omenire.

Totodată, o atenție deosebită este 
acordată reliefării marilor realizări 
ale poporului român în dezvoltarea 
multilaterală a patriei.

Sa^sis. s»nf>3 « « A’li 0. W

PENSĂMIENTO SOCIAL Y POLITICO Pil PRESIDENTS DE RUMANIA

NICOLAE CEAUSESCU

cauzei independenței și suveranită
ții, crearea unei lumi mai drepte 
și mai bune".

In ansamblu — conchide articolul 
inserat de ziarul argentinian — vo
lumul prezintă un mare interes și

„BOMANIA

este o lucrare utilă atit pentru cei 
care împărtășesc ideile eminentului 
om politic român, precum și pentru 
cei care,, situați pe poziții total 
opuse, vor să cunoască gîndinea a- 
ceslui lider european de excepție.

- PENTBU DEZARMARE"
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„DIN GINDIREA SOCIAL-POLITICĂ

A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
NICOLAE CEAUȘESCU“

Sub acest titlu, ziarul argentinian 
de mare tiraj ..LA CAPITAL" in
serează o amplă recenzie la volu
mul dedicat gindirii social-po- 
litice a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. apărut recent 
în Editura ,.Enrique S. Rueda", 
din Buenos Aires. Lucrarea, pre
fațată de dr. Oscar Alende, lider 
al Partidului Intransigent, scrie 
,.La Capital", evidențiază in aproa
pe 200 de pagini ceea ce editorul 
denumește „marea contribuție teo
retică și practică a președintelui 
Nicolae Ceausescu la instaurarea 
unei noi'ordini economice mon
diale. la eliminarea subdezvoltării 
și stabilirea unui nou climat politic, 
care să permită abordarea proble
melor mondiale complexe ale pre
zentului".

Desigur. România posedă trăsă
turi foarte specifice in cadrul țâri
lor din Europa de Est ,și, de aceea, 
aceste idei, pentru care militează 
de mai mulți ani. prezintă interes 
pentru toți cei preocupați de marile 
probleme contemporane — relevă 
„La Capital". Astfel, în conținutul 
volumului, pe a cărui copertă apare

fotografia președintelui României, 
sînt analizate probleme cum ar fi : 
„Popoarele, o mare putere, fără 
arme și fără armate, pot impune 
o nouă ordine economică mon
dială" ; „Fiecare națiune are drep
tul de a-și alege, așa cum dorește, 
propria cale de dezvoltare" : „Pen
tru o strategie globală a dezvoltă
rii" ; „Procese și tendințe actuale 
pe scena mondială" ; „România — 
colaborare activă cu țările în curs 
de dezvoltare".

„La Capital" relevă că aceste ca
pitole permit să se remaroe „abisul" 
existent între Sudul sărac și Nordul 
bogat, „necesitatea unei democrati
zări a relațiilor internaționale", 
„rolul țărilor nealiniate", „dezarma
rea" etc.

Intr-unui din aceste capitole, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu afir
mă : „Sint multe obstacole de în
vins pe calea făuririi noii ordini 
economice internaționale. De felul 
meu sînt optimist și am încredere 
in forța popoarelor, in solidaritatea 
și voința lor de a schimba vechile 
stări de lucruri, de a asigura victo
ria luptei de eliberare, victoria

Sub acest titlu, ziarul „AVANTI", 
organ al Partidului Socialist Italian, 
inserează un articol consacrat evi
dențierii politicii active și construc
tive a țării noastre in ceea ce pri
vește problema vitală a epocii con
temporane : promovarea destinderii 
internaționale, trecerea la dezarma
re și salvgardarea păcii.

Reliefind continuitatea, perseve
rența, precum și caracterul no
vator ale demersurilor inițiate 
de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu in acest domeniu 
de importanță cardinală pentru în
treaga omenire, cotidianul mențio
nează că țara noastră „a propus 
programe ample și complexe de 
acțiune pe linia dezarmării, care 
situează in prim plan oprirea creș
terii cheltuielilor militare, scăderea 
acestora și orientarea resurselor 
astfel economisite spre scopuri con
structive, pentru progresul econo
mic și social". Evidențiind justețea 
și realismul punctelor de vedere 
românești, ziarul italian subliniază : 
,.în adoptarea și promovarea acestei 
poziții constante. România a pornit 
de la legătura directă existentă în
tre creșterea continuă și accelerată 
a bugetelor militare și proliferarea 
neîntreruptă, cantitativă și calita
tivă. a armamentelor, ceea ce a 
condus la accentuarea Instabilității 
și a surselor de conflict. O impor
tanță deosebită o are afirmarea 
clară a poziției constructive a 
României, potrivit căreia mijloacele 
financiare, devenite disponibile prin 
diminuarea cheltuielilor de apărare, 
să nu fie folosite -pentru crearea 
de noi tipuri de armamente sau în 
alte scopuri militare, ci in vederea 
dezvoltării economice șl sociale".

Cotidianul italian pune accentul 
pe faptul că această politică 
profund umanistă, promovată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, a 
fost întărită cu forța de neînvins 
a exemplului propriu, menționind 
că „România a redus, anul trecut, 
efectivele, armamentele și cheltu
ielile militare, măsură aprobată de 
întregul popor prin referendumul 
de la 23 noiembrie 1986".

Recentele luări de poziție ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
problemele dezarmării, păcii și co
laborării sînt amplu evidențiate pe 
plan internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist 'Român, președintele Repu-

blicii Socialiste România, a salutat 
inițiativele și propunerile Uniunii 
Sovietice, ale secretarului general 
al C.C. al F.C.U.S.. M. S. Gorba- 
ciov, privind realizarea unui acord 
în problema rachetelor cu rază 
medie de acțiune, precum și cu 
privire la lichidarea totală a ra
chetelor operativ-tactice din Eu
ropa. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a sublinia! că este necesar să ss 1 
intensifice lupta popoarelor, a for
țelor progresiste, antirăzboinice de 
pretutindeni în direcția opririi 
cursei înarmărilor, a trecerii la 
măsuri efective de dezarmare, 
in primul rind de dezarmare nuî- 
cleară. a creării unui climat de în
credere și largă colaborare !n,tre 
națiuni — relevă agenția T.A.S.S., 
informind despre primirea de către 
conducătorul partidului și statu
lui nostru a reprezentantului spe
cial al conducerii sovietice.
„Președintele R o m â- 

n i e, Nicolae Ceaușescu, a sa
lutat propunerile U.R.S.S. privind 
eliminarea din Europa a rachetelor 
sovietice și americane cu rază me-

die de acțiune și a celor cu rază 
mai scurtă, reînnoindu-și totodată 
apelul pentru realizarea dezarmării 
nucleare" — menționează agenția 
CHINA NOUA, referindu-se la 
aceeași primire.

„Conducătorul României a rea
firmat pozițiile bine cunoscute alo 
țâri» sale și a apreciat favorabil 
inițiativele Iui Miliail Gorbaciov in 
ceea ce' privește eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune și 
a rachetelor operativ-tactice din 
Europa" — relevă, de asemenea, 
agenția TANIUG. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat din 
nqu — arată agenția — imperativul 
intensificării luptei popoarelor, a 
forțelor progresiste de pretutin
deni, a tuturor oelor care se pro
nunță împotriva războiului, pentru 
a se opri cursa înarmărilor ș: a se 
trece la măsuri efective, practice 
de dezarmare.

Acelea»! idei slnt reliefate și In
tr-o relatare a agenției A.D.N. din 
R.D. Germană, in care se arată că 
„președintele Nicolae Ceaușescu a 
sâlutat inițiativele și propunerile 
Uniunii Sovietice, ale. secretarului 
generai al C-C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, referitoare la realizarea 
unui acord in problema rachetelor 
cu rază medie de acțiune, retrage
rea și eliminarea tuturor acestor 
arme de pe continentul european, 
precum și cu privire la lichidarea 
totală a rachetelor operativ-tactice 
din Europa".

TOKIO 25 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise împă
ratului Japoniei, Hirohito, împărăte
sei Nagako, precum și prințului moș
tenitor al japoniei. Akihito, și prin
țesei Michiko un călduros mesaj de 
salut și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pace, 
progres și prosperitate poporului ja
ponez prieten.

Exprimind calde mulțumiri, prin
țul moștenitor aJ Japoniei, Akihito, 
a rugat să se transmită președintelui 
României. Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu, din partea 
împăratului Hirohito, Împărătesei 
Nagako și a sa personal cele mai 
bune sentimente și urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporului 
român — urări de noi succese.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea, de către prințul 
moștenitor Akihito, a tovarășului 
Manea Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, aflat in vizită in 
Japonia.

Tn cursul convorbirilor care au 
avut loc s-a exprimat satisfacția 
pentru dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre România și Japonia, sub- 
liniindu-se rolul deosebit pe care l-a 
avut în amplificarea aceslor relații 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu in 
Japonia. Prințul moștenitor Akihito 
a evocat cu plăcere vizita efectuată 
in România, împreună cu prințesa 
Michiko, ca reprezentant al împăra
tului Hirohito, impresiile deosebite 
pe care le-au produs asupra sa și a 
prințesei Michiko intilnirile priete
nești avute in România, realizările 
poporului român.

S-a exprimat dorința comună pen
tru dezvoltarea, in continuare, a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Japonia pe plan 
economic, tehnico-științific și cul
tural.

★
Tovarășul Manea Mănescu s-a în- 

tîlnit, de asemenea, și a avut con
vorbiri cu Tadashi Kuranari. minis
trul afacerilor externe al Japoniei.

Schimb de mesaje intre secretarul general 
al P.C.R. si președintele P.C. din Norvegia

OSLO 25 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-au transmis 
președintelui Partidului Comunist 
din Norvegia, tovarășul Hans Ele
ven, un călduros salut și cele mai 
bune urări, iar poporului norvegian 
prieten urări de prosperitate și suc
cese în lupta pentru pace și progres.

Mulțumind, tovarășul Hans Kleven 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial, 
urări de sănătate și fericire, precum 
și aprecieri fată de activitatea neo
bosită pe care o desfășoară pentru

ridicarea României pe noi trepte de 
progres și bunăstare, pentru iniția
tivele și acțiunile întreprinse in sco
pul apărării și consolidării păcii în 
lume.

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu 
prilejul primirii de către Hans Kle
ven a tovarășului Constantin Radu, 
secretar al C.C. al P.C.R., reprezen
tantul Partidului Comunist Român 
la lucrările celui de-al XIX-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Norvegia.

In cadrul convorbirii a fost rele
vată dorința de a se depune in con
tinuare eforturi pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două partide.

CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST DIN NORVEGIA

MESAJUL DE SALUT AL P.C.R.

„COMPONENTE FUNDAMENTALE 
ALE POLITICII EXTERNE ROMÂNEȘTI"

Intensa activitate diplomatică 
ce se desfășoară lă București, în
semnătatea și valoarea — Inclusiv 
pe plan Internațional — a politicii 
dialogului și cooperării, elaborată și 
promovată cu consecvență de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. re eflă, de 
asemenea, în atenția mijloacelor de 
informare In masă de peste hotare. 
" Sub titlul „Nicolae Ceaușescu 1st 
reafirmă sprijinul pentru lupta îm
potriva apartheidului", agenția 
China Nouă șe referă, într-o cores
pondență transmisă din București, 
la primirea, de către conducătorul 
partidului șt statului nostru, a de
legației la nivel ministerial a țări
lor africane din „prima linie". Cu 
aoest. prilej — menționează agenția 
— președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că România condamnă eu 
toată fermitatea actele agresive ale 
Africii de Sud Împotriva statelor 
independente vecine, politica rasis
tă, de apartheid, represiunile auto
rităților de la 'Pretoria Împotriva

populației africane majoritare din 
R.S.A. De asemenea — se arată in 
continuare — președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat spri
jinul activ el României față de 
lupta dreaptă a poporului namibian, 
sub conducerea Organizației P>- 
P'H-ului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), pentru dobindirea in
dependenței naționale. Agenția re
levă, totodată, hotărifea României 
— exprimată și cu acest prilej — 
de a dezvolta, in continuare, cu ță
rile din „prima linie", cu toate sta
tele africane o largă colaborare 
economică, • t.ehnico-științifică, pre
cum și in alte domenii, menționind 
că, așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o astfel de 

'ebnlucrare constituie parfe inte
grantă a solidarității românești cu 
statele respective in lupta Împotri
va imperialismului, colonialismului, 
a politicii de discriminare rasială și 
de apartheid.

(Agerpres)

Poziție constructiva, solidaritate activa 
cu cauza dreaptă a poporului palestinian

• „Președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul șef de stat care a propus convocarea 
unei conferințe internaționale pentru rezolvarea problemei palestiniene”

• „In toate momentele am simțit sprijinul și solidaritatea României, am simțit alături 
de noi un prieten adevărat — poporul român”

OSLO 25 (Agerpres). — In numele 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost transmise 
participanților la cel de-al 19-lea 
Congres ai Partidului Comunist din 
Norvegia, tuturor militanților parti
dului. oamenilor muncii norvegieni 
un cald salut prietenesc și cele mai 
bune urări de succes lucrărilor con
gresului.

Comuniștii români, oamenii muncii 
din. România — se arată in mesaj — 
urmăresc cu interes și sentimente de 
solidaritate activitatea desfășurată 
de P.C. din Norvegia pentru apăra
rea intereselor fundamentale ale oa
menilor muncii, pentru împlinirea 
aspirațiilor de progres și bunăstare 
ale poporului norvegian.

Mesajul reafirmă satisfacția față de 
dezvoltarea buneior relații de priete
nie dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Norvegia, 
In spiritul intilnirilor și ințelegerilor 
conducătorilor celor două partide, 
convingerea că raporturile dintre 
P.C.R. și P.C. din Norvegia, bazate 
pe egalitate, stimă și respect reci
proc, se vor dezvolta tn continuare, 
în interesul întăririi prieteniei din
tre cele două popoare, al cauzei pă
cii, progresului, securității și colabo
rării internaționale.

în prezent, se arată în continuare, 
întregul popor român este angajat 
Intr-un vast efort constructiv pentru 
transpunerea în viață a hotăririlor 
adoptate de cel de-al XIII-lea Con
gres, care vor asigura noi și impor
tante progrese in creșterea forței 
economice și sociale a țării, in fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, depunind eforturi susți
nute pentru dezvoltarea și moderni
zarea in continuare a forțelor de 
producție, accentuarea’ caracterului 
intensiv și ridicarea nivelului calita
tiv al industriei, creșterea substan
țială a productivității muncii in toa
te ramurile economiei, înfăptuirea 
revoluției agrare, participarea largă 
la schimburile și colaborarea econo
mică internațională, sporirea gradu

lui de civilizație materială și spiri
tuală a poporului.

România — se relevă in mesaj — 
apreciază că problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, in primul rînd la dezar
mare nucleară, asigurarea unei păci 
trainice in lume, a dreptului suprem 
al popoarelor, al oamenilor la exis
tență, la libertate și independență, 
la viață, la pace. Mesajul pune in e- 
vidență poziția țării noastre, care se 
pronunță și militează pentru adop
tarea de măsuri eficiente de oprire a 
cursei înarmărilor, pentru încetarea 
tuturor experiențelor nucleare, pen
tru realizarea unui program cuprin
zător de dezarmare care să ducă la 
lichidarea, pe etape, a tuturor arme
lor nucleare, pină la sfirșitul seco
lului, și, în paralel, la reducerea sub
stanțială a armelor convenționale, a 
efectivelor și cheltuielilor militare. 
In aoelași timp. România militează 
activ pentru întărirea păcii și dezvol
tarea bunei vecinătăți în Balcani, 
pentru transformarea acestei regiuni 
intr-o zonă liberă de arme nucleare 
și arme chimice, fără baze militare 
străine și sprijină crearea unor ase
menea zone în nordul și centrul Eu
ropei, in alte regiuni aie continentu
lui nostru și ale lumii.

Pornind de la aprecierea că, in lu
mea de azi. maselor largi, popoare
lor le revine un rol hotăritâr in 
determinarea unui curs nou in viața 
internațională. P.C.R. întărește per
manent relațiile de prietenie, solida
ritate și conlucrare cu partidele co
muniste și muncitorești, socialiste, 
social-democrate. alte forțe progre
siste și democratice, pe baza princi
piilor egalității, respectului reciproc, 
în lupta comună pentru pace și pro
gres social, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

în încheiere, se adresează urări de 
succes in înfăptuirea hotăririlor pe 
care Ie va adopta congresul, in in
teresul progresului și bunăstării po
porului norvegian, al cauzei demo
crației. securității și păcii.

moscova , Ședința Comitetului C.Ă.E.R. pentru
colaborare tehnico-științifică

ALGER 25 (Agerpres). — In 
cadrul sesiunii Consiliului Na
țional Palestinian de la Al
ger a fost reafirmat sprijinul 
acordat de România, de președin
tele Nicolae Ceaușescu. cauzei 
juste a poporului palestinian.

Salutul tovarășului
Nicolae Ceaușescu adresat, partici- 
panților Ta lucrările Consiliului 
Național Palestinian a avut un larg 
și puternic ecou în rindul membri
lor Consiliului, ql întregului _popor 
palestinian, ilustrînd. o dată mai 
mult, importanța deosebită pe care 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, mișcarea palestiniană o 
acordă poziției României, inițiati
velor și demersurilor conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
înalta considerație și apreciere 
față de personalitatea șefului sta
tului român, față de activitatea sa 
neobosită închinată cauzei păcii și 
independenței, înfăptuirii aspirații
lor de libertate și progres ale po
poarelor.

Președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Ara
fat, a declarat că mesajul pre
ședintelui României reprezintă 
cuvintul unui mare prieten, spus 
din inimă, care a mers la inima 
poporului palestinian, ce nu va 
uita niciodată că poporul român, 
conducătorul său respectat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, au fost în
totdeauna alături de el. Poziția ex
primată in salutul adresat Consi
liului este o nouă expresie a 
prieteniei noastre, a sprijinului pe 
care îl avem in România. în activi
tatea desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Ideile și sfaturile președintelui 
Nicolae Ceaușescu sjnt pentru noi 
de cea mai mare importantă, ne-au

orientat Întotdeauna în lupta și 
eforturile noastre. Nu vom uita 
niciodată că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost primul 
șef de stat care a propus convo
carea unei conferințe internațio
nale pentru rezolvarea problemei 
palestiniene, a problemei Orientu
lui Mijlociu.

Vor rămine In istoria poporului 
nostru eforturile depuse de marele 
nostru prieten, președintele 
Nicolae Ceaușescu, de România, 
țară dragă și frățească — a de
clarat președintele Consiliului Na
tional Palestinian, șeicul Abdul 
Hamid AI-Sayeh. In toate momen
tele am simțit sprijinul și solida
ritatea României, am simțit alături 
de noi un prieten adevărat — po
porul român.

Ascultind salutul prezentat tn 
fața Consiliului Național Palesti
nian și pentru care exprim. în nu
mele membrilor săi, cea mai 
profundă gratitudine, mi-am amin
tit de cinstea pe care ne-a făcut-o 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
primindu-ne cu prilejul vizitei 
delegației C.N.P. in România, de 
declarațiile sale cu acest prilej și 
care au fost de cea mai mare în
semnătate politică.

Vreau să-1 asigur pe președintele 
Nicolae Ceaușescu că noi toți cu
noaștem și prețuim actele sale po
litice și ii rugăm să își continue 
eforturile, care ne-au ajutat foar
te mult in întărirea unității noas
tre, în activitatea în direcția înfăp
tuirii aspirațiilor poporului pales
tinian. Mulțumim președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru poziția 
sa deosebit de importantă în re
zolvarea problemelor Orientului 
Mijlociu.

La rindul său, Nayef Hawatmeh,

secretarul general al C.C. al Fron
tului Democratic pentru Eliberarea 
Palestinei, a tinut să declare : 
Mulțumim sincer pentru me
sajul adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, prieten vechi 
al poporului palestinian, pentru re
afirmarea pozițiilor sale, care se 
bucură de o deosebită considerație, 
și îi adresăm calde urări de suc
ces in activitatea sa nobilă, de 
sănătate și fericire. întotdeauna 
am simțit sprijinul României, 
personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care s-a pro
nunțat mereu pentru realizarea 
unității palestiniene, a unității ță
rilor arabe.

Popoarele român și palestinian 
sînt vechi prieteni. Sprijinul po
porului român, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu este un sprijin 
frățesc, sincer. Mulțumim cu 
căldură pentru acest sprijin. Sint 
sigur — exprim convingerea tu
turor, care doresc și apreciază 
mult acest lucru — că vom primi 
în continuare sprijinul permanent 
al României, că prietenii români 
sint alături de noi pentru ca 
C.N.P., cu toții împreună. Al Fa
tah, Frontul Democratic pentru 
Eliberarea Palestinei, toate orga
nizațiile care alcătuiesc Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei să 
acționeze pentru unitate, pentru 
consolidarea ei. pentru a înfăptui 
uniți programul nostru politic 
elaborat in comun, cauza noastră 
dreaptă. - -J'

Georges Habache, secretar gene
ral al Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei, a declarat : 
Organizația pe care o conduc, mi- 
litanții și întregul popor pales
tinian adresează președintelui 
Nicolae Ceaușescu urările cele mai

sincere de sănătate și fericire. 
Vreau să subliniez că am primit 
cu toții, cu cele mai sincere senti
mente de mulțumire și satisfac
ție deplină, salutul președintelui 
Nicolae Ceaușescu, așa cum am 
urmărit cu aceleași sentimente, 
de fiecare dată, poziția și acțiunile 
sale, sprijinul principial și în fapt 
pe care l-a acordat luptei poporu
lui palestinian pentru dreptul său 
la autodeterminare, de a crea un 
stat propriu, independent. Iată de 
ce am dat ți dăm o înaltă a- 
preciere eforturilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care sînt ex
trem de pozitive ți constructive 
pentru rezolvarea dreaptă a pro
blemelor din Orientul Mijlociu.

întotdeauna am apreciat in mod 
deosebit poziția României,- a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. prieten 
vechi. încercat, al poporului pales
tinian, care au acționat întotdeauna 
alături de poporul nostru, au jucat 
un rol deosebit și important in 
promovarea ideii unei conferințe 
internaționale și determinarea tre
cerii la organizarea ei — a decla
rat Abu Tihad, membru ai Comi
tetului Central al Organizației Al 
Fatah, adjunct al comandantului 
suprem al forțelor militare pales
tiniene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este un om de stat de mare înțe
lepciune. am beneficiat mereu de 
ideile si sfaturile sale, de înțele
gerea sa adincă a proceselor ce se 
petrec în viața internațională,' de 
eforturile sale în direcția creării 
condițiilor necesare care să ducă la 
activizarea pregătirilor conferinței 
internaționale. Toate acestea ser
vesc intereselor cauzei noastre, in
tereselor dezvoltării libere a tu
turor popoarelor, intereselor'.păcii. 
Toate acestea., cit și poziția consec

ventă a poporului român prieten 
ne dau forța pentru a merge îna
inte. Știm ce a făcut și face 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru cauza noastră ți pentru a- 
ceasta ocupă un loc aparte în ini
ma poporului palestinian, a com
batanților săi. care-i transmit salu
tul lor călduros.
i

Haydar Ibrahim, președintele Fe
derației Sindicatelor Palestiniene, 
a declarat că poziția României, re
afirmată tn cadrul Consiliului, 
esțe o nouă confirmare a ati
tudinii statornice a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. a poporului. ro
mân fată de cauza dreaptă a po
porului palestinian, a preocupării 
pentru rezolvarea justă a proble
melor cu care se confruntă Orien
tul Mijlociu.

Pentru muncitorii palestinieni, 
pentru intreg poporul palestinian, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
un apropiat prieten, cunoscut ca 
un mare om de stat care are un 
ciivînt greu de spus in viata in
ternațională datorită activității și 
acțiunilor sale pătrunse de grijă 
fată de aspirațiile de pace ale po
poarelor, fată de idealurile lor de 
progres, pentru dreptul lor de a 
trăi. în libertate.

In declarația sa, Isam Abdul 
Hâdi. președinta Federației Femei
lor Palestiniene, relevind marea 
importantă a mesajului adresat 
C.N.P.. a apreciat că tot ceea ce 
aȚiptreprins președintele 
Nicolae Ceaușescu in problema 
Orientului Mijlociu, in mod special 
in-problema palestiniană, reprezin
tă o contribuție esențială la efor
turile desfășurate pentru soluțio
narea justă a situației din această 
regiune,

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința a 36-a a 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare tehnico-științifică, la care au 
participat conducători ai organelor 
pentru știință și tehnică ale'țărilor 
membre ale Consiliului și R.S.F.I. 
Delegația română a fost condusă de 
Ion Ursu, prim-vicepreședintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

Comitetul a analizat stadiul reali
zării Programului complex de co
laborare în domeniul progresului

tehnico-științific al țărilor membre 
ele C.A.E.R. pină în anul 2000 și a 
adoptat un raport pentru Sesiunea 
C.A.E.R. în această problemă. Tot
odată, a luat măsuri pentru accele
rarea îndeplinirii acțiunilor de co
laborare prevăzute in program.

In cadrul ședinței comitetului au 
mai fost examinate probleme referi
toare Ia dezvoltarea colaborării in 
domeniul biotehnologiilor, precum și 
aspecte privind lărgirea participării 
R. S. Vietnam și R. P. Mongole la 
colaborarea in cadrul Programului 
complex.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
CONVORBIRI. Todor Jivkov, 

secretar general al C.C. al P.C. Bul
gar; președintele Consiliului de 
Sfat al R.P. Bulgaria, a primit de
legația la nivel ministerial a ță
rilor africane din „prima linie", re
latează agenția B.T.A. tn cadrul 
convorbirii au fost discutate îndeo
sebi probleme legate de lupta po
poarelor africane împotriva politi
cii de apartheid promovate de re
gimul de Ia Pretoria și acțiunilor 
provocatoare ale R.S.A. contra sta
telor din „prima linie".

AVIAȚIA MILITARĂ ANGOLE- 
ZA a doborit un avion străin care 
pătrunsese in spațiul aerian ai țării 
venind din Namibia, anunță agen
ția ANGOP, citată de T.A.S.S. și 
Taniug. Aparatul era pilotat de un 
cetățean american care a fost prins 
după incident in sudul provinciei 
Cunene, adaugă sursa citată.

ACORD. Principalele două parti
de ale coaliției guvernamentale din 
Franța — Adunarea pentru Republi
că (R.P.R.) și Uniunea pentru De
mocrație Franceză (U.D.F.) — au 
ajuns la un acord in legătură cu

candidatura liderilor lor — Jaques 
Chirac și, respectiv, Raymond Bar
re — la viitoarele alegeri prezi
dențiale din primăvara lui 1988, 
transmite agenția E.F.E. După cum 
a anunțat ministrul francez al să
nătății, M. Barzach, cele două 
fracțiuni au hotărit in principiu ca 
fiecare să se prezinte la alegeri cu 
un candidat propriu.

CONDAMNARE, Un reprezen
tant de seamă al opoziției din Co
reea de Sud a fost condamnat de 
Tribunalul din Seul sub învinuirea 
de a fi participat Ia organizarea 
marii demonstrații de masă din 
luna mai anul trecut, în orașul 
Indon, împotriva regimului de dic
tatură'al lui Chun Du Hwan. După 
cum relatează agențiile de presă, 
Li Bu En, secretar general al Con
siliului național pentru democrație 
și reunificare, organizație politică 
democrată pe care autoritățile ac
tuale au refuzat să o legalizeze, in 
eforturile lor disperate de a frîna 
valul nemulțumirii populare față 
de actualul regim represiv, a fost 
condamnat la doi ani Închisoare.
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