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a primit pe Paul Arlman,

director executiv la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

acțiune de maximă importanță pentru
dezvoltarea generală a economiei

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 
pe Paul Arlman, director executiv la 
Banca Internațională pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), care 
a făcut o vizită în țara noastră.

Oaspetele a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru primirea acordată. Totodată, 
el a dat o înaltă apreciere politicii 
de reducere și lichidare a datoriei 
externe promovate de România.

în timpul întrevederii au fost 
abordate unele aspecte ale colaboră
rii dintre țara noastră și Banca In
ternațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, apreciindu-se că există

posibilități pentru perfectionarea in 
continuare a conlucrării cu acest 
organism.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele probleme legate de sistemul fi- 
nanciar-monetar internațional. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a arătat 
că. in condițiile actualei crize econo
mice mondiale, este necesar ca sis
temul de credit internațional să de
vină un stimulent al dezvoltării ac
tivității de producție, al progresului 
economic ș.i social al tuturor statelor, 
îndeosebi al țărilor în curs de dez
voltare. S-a subliniat, totodată, ne
cesitatea ca nivelul dobinzilor prac
ticate de B.I.R.D. să fie la nivelul 
celui de pe piața mondială, renunțin-

du-se la dobinzile excesive. S-a a- 
preciat că atît Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 
cit și Fondul Monetar Internațional 
pot avea un rol mai mare in perfec
ționarea actualului sistem monetar 
financiar internațional, astfel incit 
acesta să contribuie efectiv la rezol
varea marilor probleme economic* 
generate de criza mondială. îndeosebi 
la sprijinirea eforturilor de progrei 
ale țărilor in curs de dezvoltare, la 
soluționarea globală a problemelor 
subdezvoltării — inclusiv a datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare.

La primire a participat Alecsandru 
Babe, ministrul finanțelor.

PARTIDUL - promotorul aspirațiilor

supreme ale poporului, stegarul luptei pentru
în anii socialismului. îndeosebi 

după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
s-ă acordat o atenție cu totul deo
sebită dezvoltării și modernizării ba
zei energetice. în fiecare cincinal au 
fost stabilite programe prioritare de 
construcții a noi centrale termo și 
hidroelectrice. An de an. prin efor
turi financiare deosebite, a sporit 
capacitatea sistemului energetic na
țional in scopul satisfacerii cerințe
lor mereu crescînde. determinate de 
dezvoltarea impetuoasă a economiei. 
Programul-direcțivă in domeniul e- 
nergiei, adoptat de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, a stabilit noi 
corelații și proporții, atit în cadrul 
sectorului energetic, cît și in ce pri
vește modul de integrare a acestuia 
in structura complexului economic 
național, aflat într-un amplu proces 
de modernizare. Astfel, în temeiul 
opțiunii de largă perspectivă privind 
acoperirea necesarului de energie cu 
precădere prin forțe proprii, a fost 
prevăzută o schimbare de conținut 
in structura balanței energetice a ță
rii, prin care s-a urmărit sporirea 
considerabilă a .energiei produse pe. 
bază de cărbune, participarea cu o 
pondere sporită a hidroenergiei.

Efect nemijlocit al acestor, impor
tante eforturi materiale și financia
re s-a ajuns în prezent la o putere 
instalată de aproape 20 000 MW și o 
producție de energie electrică care 
la nivelul acestui an va fi de 77 mi
liarde kWh.

Desigur, ca urmare a acestui am
plu program de dezvoltare, economia 
noastră dispune în prezent de o bază 
energetică in măsură să satisfacă ce
rințele de energie ale producției. 
Preocupările pentru lărgirea conti
nuă a resurselor energetice naționale 
au fost integrate armonios in pro
gramele de anvergură vizind dezvol
tarea pe noi baze calitative a în
tregii economii, cu precădere a in
dustriei și agriculturii. Este urmări
tă permanent, in cadrul unui com
plex de măsuri, realizarea corelației 
macroeconomice fundamentale ce 
situează in raporturi de interdepen
dență calitativă nu numai sporirea 
resurselor energetice puse Ia dispo
ziția societății, cit mai cu seamă 
valorificarea eficientă a acestora. 
Avem nevoie de energie in cantități 
sporite pentru a rezolva problemele 
de dezvoltare, pentru a satisface ce
rințele intregii vieți economico-so- 
ciale. A produce mai multă energie 
nu înseamnă a risipi. înseamnă a 
economisi cu exigență, a utiliza cu 
maximă eficiență fiecare kilowatt- 
oră de energie electrică.

La recenta plenară a C.C. al P.C.R.. 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
subliniat puternic faptul că „in acest 
an nu există problemă mai impor
tantă pentru dezvoltarea generală 
decit a rezolva problema energiei in 
mod hotăritor". Cu acest prilej, 
pornind de la deficiențele care s-au 
înregistrat atit in domeniul produ
cerii, cît și al utilizării energiei, s-a 
făcut o amplă analiză cu privire la 
cauzele care au determinat o serie 
de probleme în asigurarea energiei 
electrice la nivelul stabilit, dar mai 
ales au fost jalonate cu claritate sar
cinile de stringentă actualitate. Pe 
bună dreptate arăta secretarul gene
ral al partidului că dacă sc realiza o 
producție suplimentară de 800—1 000 
MW pe cărbune, nu ar fi existat nici 
un fel de probleme cu energia. Este 
adevărat că în balanța energetică 
contribuția hidrocentralelor a fost 
cu mult sub nivelul planificat, dato
rită secetei, deci a debitului redus 
de apă. însă greutățile înregistrate 
în asigurarea energiei au fost de
terminate, in principal, de nereali- 
zarea la termen, conform prevederi
lor planului, a intrării în funcțiune 
a noilor capacități pe cărbune — ră- 
minind nepuse în producție circa 
1 000 MW — și neefectuării inte
grale a reparațiilor prevăzute pen
tru anul trecut, restanțe care se ri
dică la circa 800 MW. S-a precizat 
cu toată fermitatea că este necesar 
ca atit Ministerul Energiei Electrice, 
celelalte ministere producătoare de 
materiale și utilaje, cît și organele 
județene de partid să ia toate mă
surile pentru a realiza in întregime 
programele stabilite. Ele prevăd, in 
principal, ca pină în toamnă să se

pună in exploatare peste 1 000 MW 
pe cărbune, cit și importante capa
cități in hidrocentrale, care la nive
lul acestui an se ridică la peste 700 
MW și să se asigure repararea gru
purilor energetice, echivalind cu 1 500 
MW putere instalată. Sint sarcini pe 
deplin realizabile, pentru îndeplini
rea cărora trebuie depuse eforturi 
susținute, zi de zi. din partea 
ror factorilor implicați.

Iată de ce, pentru realizarea 
tui obiectiv stabilit de plenară 
tă o importanță cu totul 
acțiunile îndreptate spre 
din plin a potențialului

tutu-
aces- 
capă- 

deosebită 
folosirea 
energetic 

construit printr-o exploatare rațio
nală la parametri superiori, prin re
pararea la timp și de calitate a fie
cărui agregat, cit și punerea in func
țiune a noilor capacități planificate 
din centralele termo' și hidroelectri
ce. Iar pe de altă parte, devine o 
cerință de prim ordin reducerea sub
stanțială a consumurilor energetice, 
încadrarea strictă în normele de 
consum, condiții sine qua non pen
tru buna desfășurare a intregii ac
tivități în toate sectoarele.

Reparațiile utilajelor ener
getice — executate la termen 
și de calitate. In cadrul ac*iu- 
nilor ce se întreprind la centra
lele electrice, un loc prioritar il 
ocupă activitatea de modernizare 
și reparații ale diferitelor capaci
tăți energetice. Realizarea inte
grală a acestor lucrări, respectarea 
termenelor de execuție stabilite con
diționează in bună parte menținerea 
in funcțiune la parametri prevăzuți 
a unui număr cijt mai mare de 
grupuri energetice și, implicit, creș
terea gradului de disponibilitate al 
acestora. Există norme tehnice pre
cise cu privire la durata și condițiile 
de exploatare a agregatelor, a in
stalațiilor auxiliare. ca de altfel 
pentru toate echipamentele ce intră 
în componența centralelor electrice, 
care includ și lucrările de revizii și 
reparații necesare a fi efectuate la 
anumite perioade. Efectuarea cu în- 
tirzicre a acestora determină înrău
tățirea randamentelor utilajelor, care 
în ultimă instanță înseamnă dimi
nuarea producției de energie electri-

apărarea libertății și suveranității naționale
„Prin întreaga sa activitate, partidul nostru a demonstrat și de

monstrează că nu a avut și nu are decît un singur țel suprem - măreția 
poporului și a întregii națiuni, bunăstarea și fericirea oamenilor muncii, 
apărarea independenței și suveranității țării, victoria socialismului și 
comunismului în România".

NICOLAE CEAUȘESCU

Ion LAZAR
(Continuare în pag. a IlI-a)

In camera de comandă a Cen
tralei electrice de pe platforma 
industrială Chișcani, județul 
Brăila, urmărire atentă a para
metrilor pentru 
agregatelor la 

maximă
Foto : E. Dichiseanu

funcționarea 
capacitatea

ZALĂU : Linie 
tehnologică modernă
Colectivul de oameni ai mun

cii de la întreprinderea de ar
mături industriale din fontă și 
oțel Zalău a finalizat un nou 
obiectiv de o deosebită impor
tantă privind desfășurarea in 
cele mai bune condiții a activi
tății productive la cea mai mare 
întreprindere industrială din 
județ. Este vorba de punerea în 
funcțiune, prin efort propriu, a 
liniei semiautomate de formare- 
turnare a pieselor din oțel. Con- 
stituindu-se intr-o devansare a 
aplicării unei măsuri esențiale 
cuprinse în programul de mo
dernizare, noua linie tehnologică 
asigură întreg necesarul de 
piese turnate, creșterea cu 30 la 
sută a capacității de turnare la 
oțel și o substanțială sporire a 
productivității muncii. Punerea 
în funcțiune intr-un termen re
cord a acestei capacități este 
rezultatul eforturilor conjugate 
ale inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor din sectoarele 
calde și compartimentul inves
tiții din cadrul întreprinderi. 
(Eugen Teglaș).

Ogoare ale Cezienilor, 
vălurite, coborînd spre apa 
Tesluiului. De sub brazda 
lor, țîșnite la lumină — 
grîiele bogate ale acestui 
an, concentrind și filtrind 
întreaga forță a gliei.

— Și totuși, pămintul a- 
cesta al nostru nu e un pă- 
mînt prea darnic — ne a- 
trage atenția însoțitorul 
nostru. Mareu Oprea, ingi- 
nerul-șef al cooperativei, 
intuind gîndurile noastre. 
Dar îl facem noi bun ! -- 
continuă el. îl Îmbogățim 
noi.

Da. asa stau lucrurile : e 
un pămint sărac, brun roș
cat. jumătate podzolit. mai 
acid. Și se mai intinde și 
pe trei văi. Mai ales pe 
pantele acestora. Iar pe 
pante — după cum ne in
formează inginerul-sef — 
ogoarele sint greu mecani- 
zabile (expresia ii aparți
ne) și produc, dacă nu in
tervii serios, doar pină la 
500—600 kilograme cereale 
la hectar. Posibilități de 
irigare ? Pină în 1986. din 
toată suprafața arabilă a 
cooperativei, doar vreo 50 
de hectare au beneficiat de 
avantajele irigării. Și cu 
toate acestea. recoltele 
mari obținute anul trecut 
pe aceste terenuri in pan
tă. neirigate, au fost 
peste 23 000 kilograme 
rumb si 
lograme 
întrebat, 
explică 
cumva
parte de tară, a 
an... miraculos. Ni 
plicat că nu e nicidecum 
vorba de un an favorabil. 
Dimpotrivă, anul a fost și 
aici, ca mai pretutindeni 
în țară, foarte zgircit în 
precipitații. Recolta-record, 
deci, nu a putut apărea 
din senin ; ea a fost re
zultatul unor eforturi con
stante de peste un deceniu 
— aplicarea unor tehnolo
gii complexe, folosirea 
unor soiuri mai productive, 
lucrări de întreținere făcii- 
te la timp și temeinic de

de peste 8 000 
orz la hectar.

desigur, 
lucrurile, 
1986. în

de 
po
lci- 

Am
cum se 

dacă nu 
această 
fost un 
s-a re-

Făurirea Partidului Comunist Ro
mân, la istoricul Congres din mai 
1921, eveniment remarcabil, de la 
care se împlinesc zilele acestea 66 
de ani, a reprezentat un moment 
de importanță deosebită in mișcarea 
revoluționară din țara noastră, în 
organizarea și conducerea luptei cla
sei muncitoare, a forțelor democra
tice și progresiste pentru libertate și 
dreptate socială, pentru o Românie 
liberă și independentă, pentru so
cialism.

Continuind cele mai bune tradiții 
ale mișcării muncitorești și socialiste. 
Partidul Comunist Român s-ă în
scris, prin obiectivele sale profund 
revoluționare, de larg orizont, in 
istoria luptei pentru afirmarea in
dependenței și suveranității națio
nale, ca exponentul fidel al celor 
mai scumpe idealuri sociale și na
ționale ale poporului român, ca 
forța politică deplin capabilă să 
discearnă căile și formele de luptă 
împotriva pericolelor care amenin
țau suveranitatea și integritatea 
țării. In noile condiții, de după rea
lizarea Statului național unitar, „pro
letariatul, in frunte cu partidul său 
revoluționar — arată tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — iși pro
pune sarcini noi, impuse de trans
formarea democratică a societății 
românești, devine stegarul luptei 
pentru salvgardarea suveranității și 
independenței naționale a României, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor ci 
fundamentale".

Ca 1‘orță politică revoluționară, 
angajată plenar în lupta dîrză îm
potriva rânduielilor nedrepte, de

exploatare și asuprire. Partidul Co
munist Român a fost prezent și și-a 
spus cuvîntul in toate împrejurările 
epocii contemporane, s-a situat în 
fruntea luptei pentru libertate și 
progres social, pentru cauza înfăp
tuirii unei societăți mai drepte, so
cietatea socialistă. Animați de 
profunde sentimente patriotice și de 
dorința arzătoare de a asigura pro
gresul și creșterea gradului de civi
lizație a societății românești, comu
niștii s-au ridicat împotriva depen-

din ianuar.ie-februarie 1933, au avut, 
pe lingă caracterul lor politic și 
economic intern, un puternic carac
ter antiimperialist, ce a dat o pu
ternică lovitură capitalului monopo- 

fi- 
sub 
Ge- 
1933 

mari

list, programului de, „asanare" 
nanciară a României cunoscut 
denumirea de „Planul de la 
neva“. Totodată, luptele din 
s-au înscris printre primele 
acțiuni ale clasei muncitoare inter
naționale după venirea la putere a 
hitlerismului în Germania. Aceste

110 ANI DE LA PROCLAMAREA 
INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI

denței _ economice față de capitalul 
străi-n. 'Ei arătau că monopolurile 
imperialiste străine, care dețineau 
-poziții dominante îh economie, nu 
erau interesate în progresul eco
nomic al țării, ci in obținerea unor 
profituri cit mai mari prin exploa
tarea maselor muncitoare și jefuirea 
bogățiilor țării, prin menținerea 
României în situația unei țări slab 
dezvoltate, dependente.

Reprezenti-nd o puternică manifes
tare a hotărîrii de luptă a clasei 
muncitoare, a mișcării revoluțio
nare. bătăliile de clasă din 
timpul crizei economice, care au 
culminat cu marca ridicare la luptă

a

A

Ea trebuie să ridice »us 
luptei pentru propria sa 
Aceeași profundă ingrijo- 
desprindea și din scrisoa-

OAMENII NOI
Al NOII REVOLUȚII AGRARE

bătălii demonstrează că, in acești 
ani, clasa muncitoare, in frunte cu 
partidul comunist, s-a afirmat vi
guros pe arena istoriei drept ■ cea 
mai înaintată forță politică a socie
tății | românești, militantă pentru 
drepturi economice și politice, pen
tru , democrație, independență și 
suveranitate națională.

Istoria țării noastre a cunoscut, 
în anii care au urmat, pericolul grav 
al expansiunii Germaniei hitleriste 
și al revizionismului horthyst. pre
cum și al ascensiunii Gărzii de fier, 
agentura hitlerismului în România. 
Aflată în calea expansiunii revan
șarde a Germaniei naziste și a ce
lorlalte state revizioniste, precum și 
datorită bogățiilor sale și a poziției 
strategice, România își vedea grav 
amenințate independenta și integri
tatea teritorială.

Partidul Comunist Român a tras, 
cel dinții, semnalul de alarmă și 
s-a ridicat cu hotărire la luptă îm
potriva pericolului care amenința 
poporul român. „Națiunea e in pe
ricol să-și piardă și independența și 
libertatea și existența — se arăta 
într-un document al partidului co-

munist, 
steagul 
ființă", 
rare se 
rea adresată de C.C. al Partidului 
Comunist Român, delegației perma
nente a Partidului Național-Tără- 
nesc : „Independența poporului ro
mân este amenințată de statele din 
Blocul fascist central-european zis 
bloc revizionist, format sub hege
monia imperialismului german, care 
se înarmează in goană nemaivăzută 
pentru cotropirea in primul rind a 
orientului european. în caz dc vic
torie, blocul fascist va șterge tara 
noastră de pe harta Europei".

Comuniștii au susținut politica 
realistă și clarvăzătoare a eminen
tului diplomat și patriot Nicolae 
Titulescu desfășurată in direcția În
tăririi păcii și securității colective 
europene, prin respectarea tratate
lor și granițelor statornicite intre 
state după primul război mondial, 
in spiritul recunoașterii suveranității 
și egalității tuturor statelor în rela
țiile internaționale, pentru semnarea 
unui tratat general de securitate co
lectivă. sub egida Ligii Națiunilor, 
care să fie o garanție in stăvilirea 
expansiunii fasciste.

Angajindu-se ferm in lupta împo
triva fascismului, pentru apărarea 
independenței și integrității terito
riale a patriei, comuniștii au decla
rat că sint gata să apere cu arma in 
mină independența 
țara ar fi pusă în 
un răzbpi național 
tra cotropitorilor
Comunist Român, celelalte forțe de
mocratice au îmbinat lupta împo
triva pericolului fascist din exterior 
cu acțiuni viguroase Împotriva agen
turii hitleriste. Garda de fier, apre
ciindu-se pe bună dreptate' că 
„Fascismul nu este popular in 
România și nu arc rădăcini in ma
sele populare", că aceste mase „sint 
pentru un regim constitutional, par
lamentar, democratic, sint adine

României dacă 
situația să ducă 
de apărare con- 
fasciști. Partidul

Nicolae PETREANU
(Continuare in pag. a IV-a)

către oameni bine pregă
tiți. cu spirit de ordine și 
disciplină. Ca în uzină.

— Pentru că — ne spu-

ligentă, cu inițiativă, cu 
tenacitate.

Cooperatorii vorbesc des
pre viitor cu încredere, cu

voltat (producția de lapte 
pe cap de vacă furajată 
este de 4 250 de litri) ; un 
sector agroindustrial și el

toate anotimpurile
Din munca și experiența cooperatorilor din Cezieni-Olt

nea. la rîndul lui. preșe
dintele cooperativei, ingi
nerul Tudor Dănacu — pă- 
mîntul e și el o uzină spe
cifică. are și el parametri 
de funcționare, trebuie să 
știi sâ-i atingi și chiar să-i 
depășești.

Comparația ni se pare 
sugestivă dacă ne gindim 
că drumul constant spre 
„parametri înalți de func-- 
ționare" ai pămintului, aici, 
în zona Caracalului, pot fi 
urmăriți cu precizie, pină 
în momentul agricol de 
anul trgeut. cind coopera
tiva a fost distinsă cu două 
titluri de „Erou al Noii 

. Revoluții Agrare" pentru 
recoltele de porumb și de 
orz. Iată, de pildă, drumul 
spre marile recolte de po
rumb urmărit din 
cile cooperativei : 
— 7 522 kilograme 
tar ; în 1979 — la 
1984 '
iar in 1986 — 23 420 kg la 
hectar. Drumul recoltelor 
de orz sau de floarea-soa- 
relui sau al sfeclei de za
hăr. urmărit după aceleași 
statistici, este la fel de 
grăitor. Creșterile acestea 
spun multe despre oameni, 
despre sporirea neîncetată 
a competentei lor. despre 
voința lor de a Învinge in 
bătălia cu natura. Cu inte-

statisti- 
in 1976 
la hec- 
fel ; in 

15 565 kg la hectar.

certitudinea celor stăpîni 
pe situație, hotăriți. Totul, 
in cooperativă, este, bine 
pus la punct — ești îndri
tuit să gîndești. străbătîn-j 
du-i sectoarele, stînd de 
vorbă ou. cei care muncesc 
aici : există un sector zoo
tehnie puternic, bine dez-

destul de diversificat și 
specializat. în care forța de 
muncă este, in proporție 
de 90 la sută, tinără, avind 
asigurată activitatea pe tot 
parcursul anului. Cu atit 
mai mult vorbesc oamenii 
cu oalm și încredere in 
viitor cu cit acum, in 1987,

prin darea in folosință a 
sistemului de amenajări 
funciare și de irigații de pe 
terasa Caracal, 1 500 de 
hectare din pămintul lor 
arabil vor fi scoase de sub 
influența' capriciilor natu
rii. Cooperatorii realizează 
ciștiguri frumoase, stimu
lative. Dar atunci, prin 
1968—1970, situația era cu 
totul alta... Mulți dintre 
oameni plecau să-și caute 
de lucru prin alte părți, 
iar tinerii părăseau satul 
de cum terminau șepaia 
generală. în condițiile de 
atunci, cooperativa realiza 
o producție globală de nu
mai 5 milioane lei. Foarte 
puțin, comparind cu pro
ducția globală a anului 
1986, a cărei valoare se ri
dică la peste 42 milioane 
lei, cu un beneficiu de 
peste 9 milioane lei față 
de 2 milioane planificate.

DIonisie ȘINCAN 
Mihai 
GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scînteii"

1

MUREȘ : Apartamente mai multe pentru oamenii muncii
Constructorii mureșeni de lo

cuințe au înscris în aceste zile noi 
fapte de muncă în cronica între
cerii socialiste. Astfel, ca rezultat 
al organizării judicioase a muncii 
pe fiecare șantier și utilizării pe 
scară largă a unor materiale de 
construcții locale, ei au predat „la 
cheie" cel de-al 344-lea apartament 
din planul pe acest an, mai mult cu 
135 de apartamente față de grafi-

cele la zi, în prezent se depun 
eforturi susținute pentru finaliza
rea înainte de termen a tuturor ce
lor 2 671 apartamente din planul 
pe acest an. De remarcat că o 
mare parte din apartamentele dale 
in folosință în acest an au drept 
sursă de încălzire și de asigurare a 
apei calde menajere agenți termici 
primari recuperați de la instalațiile 
industriale. (Ghcorghc Giurgiu).

DOLJ : Noi unități de industrie mică 
și prestatoare de servicii

Pentru a răspunde mai bine so
licitărilor populației, întreprinderea 
județeană de. gospodărie comunală 
și locativă a județului Dolj a dat 
in folosință în acest an 10 noi uni
tăți de industrie mică și de pres
tări servicii.

Asemenea unități pentru încăr
cat acumulatori, rebobinat mo
toare de uz casnic, reparații caro-

serii auto, timplărie de uz gospo
dăresc și altele au fost înființate 
atit in Craiova, cit și în orașele 
Băilești, Fiiiași și Segarcea — după 
cum ne-a informat inginerul Mircea 
Eremia, directorul întreprinderii. 
Pentru construcția acestor unități 
au fost folosite materiale recupe
rate din demolări, obținîndu-se in 
acest fel importante economii. (Ni
colae Băbălău).

(Continuare in pag. a V-a)

Imagine din comuna Cezieni, județul Olt Foto : S. Cristian
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ACȚIUNI CONCRETE, EFICIENTE PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA HOTĂRIRILOR ADOPTATE

Adunările și conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri au repre
zentat un moment deosebit în preo
cuparea continuă de ridicare calita
tivă a muncii tuturor organelor și 
organizațiilor de partid din munici
piul Birlad, la aceasta contribuind 
și adoptarea unor hotâriri care să 
determine creștgrea rolului lor con
ducător in intreaga viață economică 
și socială.

în vederea transpunerii în prac
tică a hotăririlor adoptate atît la 
nivelul organizațiilor de bază, cit și 
la nivelul comitetelor de partid, in
clusiv la conferința organizației mu
nicipale, biroul comitetului munici
pal de partid, secretariatul său au 
trecut în scurt timp la organizarea 
instruirii organelor nou alese cu 
metodele cele mai bune de aplicare 
in practică a măsurilor stabilite, a 
sarcinilor ce revin fiecărui sector de 
activitate din hotăririle proprii și 
ale organelor superioare.

în spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la ședin
țele Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ca și la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 24—25 martie a.c.. din 
multitudinea sarcinilor pentru do
meniul economic am pus accentul, 
în mod deosebit, asupra acelora care 
constituie, pentru această perioadă, 
priorități pe agenda muncii noastre 
zilnice.

în primul jind, am insistat pen
tru îndeplinirea planului la produc
ția fizică și, în mod deosebit, a pro
ducției destinate exportului, dome
nii în care, atît în anul 1986, cit și în 
primul trimestru din acest an, am 
înregistrat o serie de restanțe, care 
puteau și trebuiau evitate dacă nu 
s-ar fi pus și la noi un accent mai 
mare pe realizarea planului produc- 
ției-marfă, pe valoare la general și 
s-ar fi militat, cu toată răspun
derea necesară, pentru realizarea 
producției la fiecare sortiment pla
nificat.

O a doua sarcină pusă cu priori
tate în fața organelor nou alese 
este aceea a înfăptuirii, încă din 
acest an. a celei mai mari părți din 
prevederile înscrise în programele 
privind perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de produc
ție în toate întreprinderile industria
le, în vederea creșterii mal puter
nice a eficienței activității econo
mice.

Pentru a ajuta comitetele de 
partid, birourile organizațiilor de

LITORALUL - BINE PREGĂTIT 
SĂ-ȘI PRIMEASCĂ OASPEȚII

Trenurile, avioanele si 
autocarele au adus, in pri
mele zile ale lunii mat, pe 
Litoral, zeci de mii ue tu
riști de pe intreg cuprinsul 
tării, ca si numeroși oas
peți de peste hotare. Și 
chiar dacă soarele a fost 
mai puțin generos, sejurul 
inaugural al noului sezon 
estival a fost de neuitat, ei 
regăsind Litoralul mai fru
mos si mai primitor ca ori- 
cind. O atestă si impresiile 
pe care ni le-au împărtășit, 
la fața locului, oaspeții sta
țiunilor reunite in între
prinderea de hoteluri si 
restaurante Mangalia :

Gheorghe Niță, sudor la 
Laminorul de tablă groasă 
Galați : „Împreună cu un 
grup de 34 de colegi de 
muncă am petrecut o mică 
vacanță de 3 zile pe Lito
ral, mai precis in stațiunea 
Aurora. Cu toate că soare
le a fost cam zgîrcit cu 
noi în această perioadă, 
ne-am bucurat de căldu
roasa primire a gazdelor, 
care ne-au pregătit o șe
dere plăcută si reconfor
tantă. Ne-am plimbat pe 
faleză, in briza mării, te
renurile de sport de tot fe
lul ne-au stat la dispozi
ție, am ascultat muzică, iar 
masa si cazarea au fost 
dintre cele mai bune, ast
fel incit ne-a părut rău că 
timpul a fost prea scurt. 
Vom reveni insă fiecare, 
dintre noi in concediul de 
odihnă si dorim să regăsim 
Litoralul la fel de frumos 
Si primitor'1.

Petre Blaga, inginer Ia 
întreprinderea Energore- 
parații București : „Mă fe
licit că m-am numărat 
printre cei care au inaugu
rat anul acesta sezonul es
tival pe Litoral. Regret 
insă că nu m-am gindit 
mai din timp ca să-mi 
procur biletul pentru una 
din stațiunile din zona 
Mangaliei, așa că am venit, 
cum se zice, pe cont pro
priu. prețuind asupra mea 
unele griji de care au fost 
scutiți prietenii mei pe 
care i-am întîlnit aici. Li
toralul este insă pregătit și 
pentru asemenea neprevă
zători ca mine. Ba. mai 
mult, am avut prilejul să 
compar și să observ că 
toate restaurantele unde 
am luat masa s-au întrecut 
în a oferi mincăruri bune 
și servicii de calitate. Mu
zica din localuri, ambianța 
tinerească și voia bună 
ne-fiu incîntat. Mă întorc 
la locul de muncă recon
fortat și cu dorința de a 
reveni in timpul conce
diului".

Intr-adevăr, stațiunile 
Saturn, Venus. Aurora si 
Jupiter ale întreprinderii 
de hoteluri si restaurante 
Mangalia se constituie in 
tot atitea nume de renume, 
în stele de primă mărime 
in constelația Rivierei ro
mânești. Dacă sint acum 
mai frumoase și mai bine 
gospodărite, dacă sint mai 
ospitaliere și au chipul pri
măverii, aceasta se dato- 
rește faptului că pregătirile 
pentru sezonul estival ’87 
au început nu de ieri, de 
alaltăieri, ci încă din toam
na anului trecut. Mai bine 
zis. imediat după plecarea 
ultimilor turiști, care s-au 
bucurat, pină in octombrie 
tlrziu, de binefacerile 
toamnelor lungi și blinde, 
proprii Mangaliei, aflată la 
sud de paralela 44. pe ace
eași latitudine cu stațiunile 
mediteraneene Nisa și San 

bază în organizarea mai bună a 
muncii, au fost repartizate cadrele 
pe unități, au fost constituite colec
tive conduse de membrii biroului 
comitetului municipal de partid care 
să sprijineai să controleze activita
tea îndreptată spre transpunerea în 
practică a hotăririlor adoptate. 
Cîteva exemple sînt concludente în 
acest sens. Astfel, in prezent, la în
treprinderea de rulmenți se insistă 
mai mult asupra recuperării restan
țelor înregistrate in prima parte a 
anului la producția fizică de rul
menți ; la întreprinderea de etemen- 
te de automatizare pneumatice și 
aparate de măsură se pune accentul 
pe aplicarea măsurilor din progra

• DUPĂ DESFfiȘURăREfi ADUNĂRILOR GENERALE SI CONFERINȚELOR DE DURE DE SEAMĂ SI ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
mele de perfecționare a organizării 
și modernizare a producției care 
vizează îmbunătățirea calității și 
creșterea fiabilității produselor în 
vederea creșterii competitivității 
acestora pe piețele externe ; la în
treprinderea de confecții se urmă
rește cu deosebire recuperarea res
tanțelor la export, mai ales pe re
lația devize convertibile ; la între
prinderea „Vigotext" se stăruie în
deosebi pentru recuperarea restanțe
lor la producția, fizică și îmbunătă
țirea calității produselor realizate.

în scopul transpunerii neabătute 
în practică a tuturor hotăririlor 
adoptate, peste tot, începînd de la 
nivelul organizațiilor de bază pină la 
membrii comitetului municipal de 
partid, au fost stabilite răspunderi 
concrete, urmind ca cei care au 
primit sarcini să raporteze cu regu
laritate asupra modului în care mi
litează pentru ducerea lor la îndepli
nire, asupra rezultatelor practice 
obținute.

în acest .context, pornind de la 
experiența acumulată, de la minusu
rile care au fost scoase la iveală cu 
prilejul adunărilor și conferințelor 
de dare de seamă și alegeri din 

•organizațiile de partid, ne străduim 
să adoptăm un stil de muncă ope
rativ și eficient, să folosim cele mai 
corespunzătoare metode ale muncii 
politico-organizatorice pentru impul

Remo. Este cit se poate de dări. Tot in stațiunea Ve- 
semnificativ faptul că în nus, hotelul „Dana" a fost 
zona Mangaliei temperatu- complet refăcut și s-a ame- 
ra medie din timpul iernii najat aici o grădină cu 
nu coboară sub zero gra- plante rare. îmbunătățiri 
de. Aici, la Mangalia, func- și modernizări s-au adus, 
ționează una din cele mai de asemenea, hotelului 
mari baze de tratament, cu „Silvia", ca și vilelor 
program permanent, in tot „Bucura". „Olga", „Bilea" 
cursul anului, specialiștii și „Adriana". De la ultimul 
susținînd. pe baza obser- etaj al hotelului „Balada", 
vațiilor directe, a evidențe- privirea cuprinde imaginea 
lor și a statisticilor riguros panoramică a stațiunii Sa- 
întocmite, că un tratament turn și a celor din jur. Am

ÎNSEMNĂRI DIN STAȚIUNILE I.H.R. MANGALIA

efectuat în așa-numitul ex- 
trasezon devine chiar mai 
eficient decît in timpul ve
rii, cind este prea mare 
aglomerație, intrucît facto-' 
rii naturali de cură balnea
ră au un efect terapeutic 
deosebit, iar pacienta se 
pot bucura de dotările mo
derne și de toată solici
tudinea unui personal me
dical de înaltă calificare. 
Punînd in valoare izvoa
rele sulfuroase mezoterma- 
le și nămolul de turbă din 
zona Mangaliei, Sanatoriul 
balnear de aici dispune de 
aparatură și instalații per
fecționate de nămolotera- 
pie, hidroterapie. electrote- 
rapie, pneumoterapie, kine- 
toterapie, piscină interioa
ră cu apă de mare încăl
zită, băi de plante, săli de 
gimnastică medicală, cabi
nete de geriatrie și altele, 
despre care toți cei aflați 
în aceste zile la tratament 
și odihnă au numai cuvinte 
de laudă, unii dintre ei ve
nind și revenind aici de 
ani de zile.

Aceleași cuvinte de apre
ciere le au și turiștii ve- 
niți in stațiunile Venus, 
Saturn. Aurora si Jupiter, 
care aparțin de I.H.R. 
Mangalia. Fiecare, in parte 
și toate patru la un loc o- 
feră imaginea unor verita
bile oaze de sănătate. Ast
fel, o atracție deosebită in 
stațiunea Venus o consti
tuie pavilionul pentru tra
tamente balneare cu apă 
sulfuroasă mezotermală si 
cu nămol sapropelic din la
cul Techirghiol. Este de re
ținut faptul că „Pavilionul 
băilor mezotermale" se află 
chiar pe plajă, la îndemâ
na tuturor, amenajat si în
treținut cu toată grija de 
oameni inimoși și gospo-

ales anume hotelul „Bala
da", pentru că el este re
prezentativ pentru efortu
rile făcute in perioada de 
pregătire a noului sezon 
estival. Acum este dotat cu 
mobilier nou, intr-o con
cepție originală, adaptat in 
chip fericit spațiului de ca
zare existent. Lucrări de 
modernizare și ridicare a 
gradului de confort s-au 
executat si la hotelurile 
„Aida", „Narcis", „Cupi- 
don" și altele. La rindul 
său, stațiunea Jupiter pre
zintă, de asemenea, nou
tăți pentru sezonul estival, 
începind cu lucrările de a- 
menajări de la grădina și 
piscina hotelului „Cozia" 
pină la darea în folosință 
a unei noi cofetării și a 
unei grădinițe cochete li 
piscina hotelului „Scoica". 
In ceea ce privește stațiu
nea Aurora, ea este cea 
mai tînără ctitorie de pe 
Litoral, dar pe cit de tînă
ră, pe atît de renumită de 
pe acum pentru confortul 
sporit din hotelurile sale 
cu nume de pietre prețioa
se. ca și prin complexul 
„Cătunul", cu specific tra
dițional românesc.

— Practic, toate pregăti
rile pentru sezonul estival 
’87 le-am încheiat mai de
vreme decît în alti ani. lu
cru pe care l-au putut con
stata sutele de oameni ai 
muncii și oaspeți de peste 
hotare aflați la tratament 
în complexul balnear, ca și 
cei peste 7 500 de turiști pe 
care i-am găzduit în sta
țiunile noastre in primele 
zile ale lunii mai — ne 
spune Vasile Trandafir, di
rectorul întreprinderii dc 
hoteluri și restaurante 
Mangalia. La reușita aces
tei acțiuni au contribuit toți

sionarea activității, pentru înlătura
rea vechiului, a tendințelor de biro
cratism, de indisciplină care s-au 
manifestat în unele unități econo
mice din municipiu, mai ales in tri
mestrul I al acestui an, care au con
dus la înregistrarea unor restanțe 
în realizarea principalilor indicatori. 
Un accent deosebit punem pe muta
rea centrului de greutate al activi
tății noastre in mijlocul oamenilor, 
în organizațiile de partid, acolo unde 
se hotărăște de fapt soarta produc
ției, unde se modelează și se formea
ză caracterele, unde se nasc iniția
tivele valoroase.

Pentru .generalizarea inițiativelor 
bune, a metodelor care și-au dove

dit eficiența, în cadrul programelor 
de instruire a organelor nou alese 
realizăm o serie de dezbateri și 
schimburi de experiență pe teme 
cum ar fi : planificarea muncii orga
nelor și organizațiilor de partid, îm
binarea sarcinilor actuale cu ceie de 
perspectivă în munca de partid ; 
rolul, sarcinile și atribuțiile secre
tarului comitetului de partid, pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii ; munca organizatorică și rolul ei 
în înfăptuirea politicii partidului, în 
ridicarea calitativă a îptregii acti
vități de partid etc. în cadrul aces
tor acțiuni, unii secretari cu expe
riență, cum sînt tovarășii Costică 
Foarfecă de la întreprinderea de 
rulmenți, Aurica Munteanu de la 
întreprinderea de confecții, Gheor
ghe Ifrim de la întreprinderea de 
elemente de automatizare pneuma
tice și aparate de măsură și alții, au 
prezentat metodele bune de lucru, 
inițiativele valoroase care s-au 
născut și au fost aplicate cu succes 
în organizațiile de partid din aceste 
unități, în conducerea activității 
economice ; în același timp, extindem 
practica analizelor la fața locului, 
în organizațiile de partid din mu
nicipiu, invitînd la aceste analize 
cadre din celelalte unități cu profil 
apropiat, astfel încît asemenea 
acțiuni să se transforme în veritabile 
schimburi de experiență.

oamenii muncii din între
prinderea noastră. Făptui 
că imensa lor majoritate 
sint localnici sau din îm
prejurimi ne-a ajutat foar
te mult, intrucît au lucrat 
cu tragere de inimă si hăr
nicie. N-a surprins pe ni
meni că bucătarii și cofe
tarii au devenit zugravi sau 
grădinari, că ospătarii ,sau 
cei din administrație au 
participat efectiv la lucră
rile de amenajări și mo
dernizări, la curățenie si 
reparații, la plantarea de 
flori, de arbori și arbuști 
ornamentali. Așa se face 
că, în prezent, toate cele 76 
de hoteluri, ca și vilele, că
suțele și popasurile turisti
ce de care dispunem sint 
gata să-și primească oaspe
ții. în număr de peste 
40 000 pe. serie. In același 
timp, am stabilit progra
mele de activități cultura
le, excursii și agrement de 
mare atracție în fiecare din 
stațiunile noastre din sudul 
Litoralului, astfel incit si 
răspundă celor mai diverse 
gusturi și preferințe. De a- 
semenea, am luat toate mă
surile — de la selecționa
rea, testarea si pregătirea 
profesională a personalului 
pină la instituirea unui 
control permanent — astfel 
încît. toți cei care apelează 
la serviciile noastre pentru 
casă, masă și agrement să 
plece cu dorința de a re
veni. Un prim sondai l-am 
făcut noi înșine printre cei 
care ne-au fost oaspeți in 
primele zile ale lunii mai. 
Aprecierile lor ne bucură, 
dar ne și obligă să pres
tăm in continuare numai 
servicii de calitate. De alt
fel. o dată cu această avan
premieră. socotim sezonul 
estival deschis. Avem in 
momentul de față la odih
nă și tratament numeroși 
turiști români, ca și oaspeți 
din Belgia, Franța, Olanda. 
R.F. Germania și din alte 
țări, urmind ca in zilele 
care vin numărul lor să 
sporească.

Așadar, Mangalia și Ve
nus, Saturn, Aurora și Ju
piter, ca și toate celelalte 
stațiuni ale frumosului » 
nostru Litoral sint gata 
să-și primească oaspeții 
într-un cadru mai frumos 
și mai primitor ca oricind

Petre POPA
Georqe M1HĂESGU

Totodată punem un accent tot mai 
mare pe activitatea comisiilor pe 
probleme de la toate nivelurile. Cu 
o componență refăcută in urma ale
gerilor desfășurate, acestea constituie 
pentru toate organele nou alese un 
sprijin deosebit de prețios în cu
noașterea realității din fiecare do
meniu, în depistarea celor mai bune 
căi și mijloace pentru îndeplinirea 
hotăririlor adoptate și valorificarea 
deplină a rezervelor existente la fie
care loc de muncă.

în spiritul indicațiilor formulate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 24—25 martie 
a.c., o atenție deosebită acordăm 
activității cadrelor, manifestind o 
grijă mai mare pentru creșterea răs
punderii lor in îndeplinirea sarcini
lor încredințate, o exigență sporită 
pentru modul în care iși aduc con
tribuția la rezolvarea problemelor 
care apar in domeniul de care se 
ocupă, pentru implicarea lor in în
lăturarea neajunsurilor și greutăți
lor.

Avem o organizație de partid pu
ternică, ce numără peste 13 000 de 
comuniști, avem cadre capabile să-și 
ducă la îndeplinire, cu exigență și 
răspundere, sarcinile încredințate, 
să continue, pe plan superior, reali
zările dobmdite de-a lungul timpu
lui de economia municipiului nostru.

Sîntem încredințați că întreaga 
muncă de transpunere in practică a 
hotăririlor adoptate de adunările și 
conferințele de dare de seamă și 
alegeri va duce la o mobilizare pu
ternică a întregului potențial econo
mic din municipiul nostru, astfel 
incit să obținem, pină la sfirșitul 
anului 1987, peste prevederile planu
lui, importante sporuri de producție, 
iar productivitatea muncii să cu
noască o creștere de peste 19 700 lei 
pe o persoană față de anul 1986. De 
asemenea, sîntem hotărîți să reali
zăm exemplar toate contractele la 
export, să' facem o adevărată cotitu
ră în domeniul reducerii cheltuieli
lor materiale, să ridicăm întreaga 
noastră activitate economică la un 
nivel superior de calitate și eficien
tă, astfel încît să întîmpinăm Con
ferința Națională a partidului cu noi 
rezultate de prestigiu, potrivit ex
perienței și capacității de mobilizare 
a organizației municipale de partid.

Mihai IRIM1A
secretar al Comitetului municipal 
Birlad al P.C.R.

OCNA ȘUGATAG :

O comună 
cu fața spre oraș

Dacă pînă nu de mult comuna 
Ocna Șugatag era căutată de lo
cuitorii din satele învecinate o 
dată pe săptămină, joia, în ziua de* 
tîrg, acum hărțile economice și tu
ristice înscriu comuna printre așe
zările care nu trebuie și nu pot l'i 
ocolite cind ajungi in Maramureș. 
Este o Comună frumoasă și prin 
așezarea ei, intre nurile Maro, și 
Cosău, dar împlinirile timpului 
contemporan o situează printre co
munele maramureșene care și-au 
intors fața spre oraș. îru centrul ei 
se ridică blocuri moderne de locu
ințe cu spatii comerciale la parter, 
un magazin universal, școala cu 
clasele I—X și brutăria, care face 
pîine pentru mai multe sate din 
jur, unitățile prestatoare de servi
cii, atelierele de tîmplărie, con
fecții, tricotaje și altele. Primărița. 
Victoria Stan, ne asigură că și in 
continuare semnele urbanizării, 
mina bunului gospodar nu vor în
ceta să se arate. Se vor înălța alte 
zeci de apartamente, se va extinde 
rețeaua prestărilor de servicii și a 
industriei mici. Am notat, de ase
menea. că de curind s-a refăcut și 
canalizarea localității. Un punct de 
atracție pe teritoriul comunei este 
stațiunea de odihnă și tratament, 
cunoscută pentru apele sale dătă
toare de sănătate. (Gh. Pârja).

Eticheta produselor
întreprinderea de 

bere din Satu Mare a 
„reușit" de la o vre
me încoace o perfor
manță aproape unică 
în materie de etichetat 
sticlele cu bere pe 
care le livrează co
merțului. Performanta 
constă în diversitatea 
practic infinită a ma
nierelor în care sint 
aplicate etichetele. 
Bunăoară, poți întâlni 
sticle cu etichete puse 
răsturnat sau pe dos, 
cu douâ-trei etichete 
suprapuse pe una și 
aceeași sticlă. sau 
două etichete diferite 
ca text. încît nu mai 
știi dacă sticla respec
tivă conține binecu
noscuta bere „Vraja 
Crasnei" sau renumita 
bere „Bucegi". Nu lip
sesc nici sticle decora
te cu... brîuri de eti
chete, care fac ocolul

Pierderea scrisorii... pierdute
Desigur, sint de do

meniul trecutului în
depărtat sau de al fil
melor de epocă ima
ginile poștalioanelor 
care străbăteau dru
murile tării. ducînd 
sau aducind scrisori și 
colete poștale. Demult 
locul poștalioanelor 
l-au luat telegraful și 
telefonul. mașinile 
P. T. T. R., vagoanele 
speciale de poștă și 
coletărie ale C.F.R., a- 
vioanele.

Dar înnoirile tehnice 
nu sint. din păcate, în
soțite întotdeauna și 
de creșterea corespun
zătoare a preciziei : 
nu puține scrisori, te
legrame sau colete se 
rătăcesc, ajung tirziu 
sau chiar nu mai a- 
jung deloc la destina
ție. Iată cîteva cazuri 
semnalate de cititorii 
„Scînteii".

complet al ambalaju
lui, după cum nu pu
ține sînt și sticlele de 
pe care etichetele lip
sesc cu desăvirșire. Nu 
am amintit de etiche
tele „zdrențuite" sau 
ferfenițate, pentru că 
ele nu formează o ca
tegorie. aparte, ci con
stituie o trăsătură a 
mai tuturor etichete
lor, indiferent de. ma
niera în care sint lipi
te sau nu.

Spre deosebire de 
diversitatea etichetă
rii, modul cum se a- 
plică cleiul (dextrina) 
pe ambalaj este cate
goric unic : fără nici o. 
excepție de jur împre
jurul întregii sticle ! 
Și asta spre „delec
tarea" clientului, care, 
știind că trebuie să 
restituie în comerț 
ambalaje curate, are 
de răzuit la discreție

• Pe 17 octombrie 
1986, Săvulescu Con
stantin din bd. Păcii 
nr. 144, bloc 34. ap. 57, 
a expediat de la ofi
ciul poștal nr. 16 din 
Capitală o telegramă 
(nr. 208316/194) la Foc
șani. Tot de aici a 
mai expediat si o altă . 
telegramă (nr. 214249/ 
196) la căminul I.O.A. 
din Rm. Sărat, str. In
dustriei nr. 4. iar în 4 
decembrie 1986 (cu 
chitanța nr. 324552/ 
426). un colet cu cărți 
la Focșani. După cum 
ne informează petițio
narul, nici una (!) din 
expedițiile respective 
n-a ajuns la destina
ție.

0 La data de 7 ia
nuarie 1987. redacția 
ziarului „Scinteia" a 
expediat, prin oficiul 
poștal nr. 33. o reco

Urbanistică modernă la Miercurea-Ciuc Foto : E. Dichiscanu

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE:

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

în sprijinul bunei serviri 
a călătorilor

Divizia mișcare din cadrul Re
gionalei C.F. Timișoara, soluțio- 
nind o scrisoare trimisă de redac
ție. a comunicat măsurile adopta
te pentru îmbunătățirea serviciilor 
in stația Timișoara-Nord. Astfel, 
pentru evitarea aglomerației la 
cumpărarea biletelor s-a dispus ca 
în zilele de vîrf de trafic să fie 
deschise toate cele 8 case exis
tente ; camera „mama și ’copilul" 
funcționează permanent cu perso
nal în tură ; zilnic, organele re
viziei de vagoane, care au sarcini 
de întreținere, execută verificarea 
si salubrizarea garniturilor de 
tren, luînd niăsuri. operative de în
lăturare a neajunsurilor ; schim
barea liniilor de garare a unor tre
nuri. impusă de necesitățile de ex
ploatare. se aduce operativ la cu
noștința publicului călător prin in
stalațiile de radioamplificare ; s-a 
dispus conducerii stației să inten
sifice activitatea de curățenie a 
peroanelor și de menținere a as
pectului civilizat al acestora, fă- 
cîndu-se, totodată, apeluri repeta
te către publicul călător de a păs
tra ordinea și curățenia pe peroa
ne. De asemenea. întreg persona
lul a fost instruit pentru asigu
rarea condițiilor necesare unui 
transport civilizat.

în legătură cu sporirea capaci
tății de transport a trenului au
tomotor 2 671, în direcția Periam— 
Lovrin. în răspuns se precizează că 
propunerea rămîne în atentia re
gionalei și că i se va da curs în 
funcție de dotarea cu noi mijloa
ce (automotoare și remorci) ce 
urmează a fi livrate de întreprin
derea „23 August" din București.

Sancțiune 
pe depiân meritată

Gheorghe Ciobănoiu. ajutor de 
maistru în secția finisai chimic, a- 
telierul apretură din cadrul între
prinderii textile „Biicegi“-Pucioa- 
sa. a sesizat redacției că ar fi fost 

NOTE CETĂȚENEȘTI

nu numai etichete, ci 
și... clei.

Cum s-a ajuns la 
această uimitoare per
formanță ?

Foarte simplu — ni 
s-a spus. „Meritele" ar 
reveni mașinii de eti
chetat, cam nărăvașă 
și pusă pe șotii, care 
nici măcar „nu este 
chiar așa de veche" — 
fabricată de „Tehno- 
frig" Cluj-Napoca. în
cercarea întreprinde
rii 'sătmărene de a a- 
duce de la „părinții" 
mașinii piesele de 
schimb necesare
eșuînd, aceasta se stră
duiește — ne-a asigu
rat directorul între
prinderii de bere, ing. 
M. Stoicovici — să eli
mine defectele mași
nii prin eforturi pro
prii, să sperăm cu fo
los.
Octav GRUMEZA 

mandată (nr. 4243) că
tre un corespondent 
voluntar din Capitală, 
recomandată care — 
ni se comunică de la 
oficiul de expediție — 
„s-a pierdut pe drum, 
nemaiajungînd In ofi
ciul de destinație".

© Aceeași soartă au 
avut-o si recomanda
tele expediate ..Scîn
teii" la data de 1 no
iembrie 1986 și res
pectiv 11.03.1987 (nr. 
3 159) de Gh. Bușoiu, 
din București. str. 
Drumul Taberei nr. 
86. bl. T4. ap. 105. în 
urma reclamatiei fă
cute la scrisoarea 
din noiembrie, ofi
ciul de expediție nr. 
66 (prin adresa nr. 
772 R/4 decembrie
1986) și Direcția de 
poștă a municipiu
lui București (prin a- 

sancționat pe nedrept pe linie de 
partid și că, în mod neîntemeiat, 
soția și fiica sa. cu care lucra îm
preună. au fost mutate din 
schimbul său.

Sesizarea a fost îndrumată de 
redacție, spre verificare. Comite
tului județean Dîmbovița al P.C.R. 
Din răspunsul primit reiese însă 
că lucrurile stau cu totul altfel de 
cum au fost relatate în scrisoare. 
Astfel, sancțiunea aplicată celui în 
cauză este întemeiată, fiind stabi
lită cu respectarea normelor sta
tutare. Din cercetările făcute de 
comitetul de partid din întreprin
dere a reieșit că Gh. Ciobănoiu 
avea o atitudine neprincipială față 
de muncitori, folosea cuvinte jig

La propunerea cititorilor
• Construcția existentă la circa un kilometru și jumătate de popasul 

turistic din zona Lainici, la care se referea. în scrisoarea adresată ..Scîn
teii". corespondentul voluntar Zamfir Podăriță, este în administrarea di
recției drumurilor naționale — ne-a răspuns Oficiul județean de turism 
Gorj. întrucît clădirea nu are dotările necesare, iar executarea lucrărilor 
respective nu se justifică din punct de vedere economic, ea nu poate 
fi utilizată pe întreaga perioadă a anului pentru traficul turistic, așa cum 
se cerea în scrisoare. Totuși, pentru mai buna valorificare a acestei 
construcții, s-au făcut demersuri spre a fi preluată de administrația 
taberelor din cadrul inspectoratului școlar județean în vederea folosirii 
ca tabără școlară pe timpul verii. Se menționează, de asemenea, că 
noua construcție, cu 50 locuri, categoria I. din apropierea popasului exis
tent al O.J.T.-Gorj, asigură nevoile traficului turistic looal pe întreg 
parcursul anului.

O Pentru îmbunătățirea condițiilor de transport pe traseul Ardud— 
Satu Mare, se arată în răspunsul întreprinderii de transporturi auto 
Satu Mare, s-a introdus un autobuz de mare capacitate, potrivit soli
citării semnatarilor scrisorii trimise redacției. La fel. propunerea citito
rului Ion Coman ’din București de a se realiza o legătură în stația Ro- 
șiori-Nord între trenul de persoane nr. 1 054 Turnu Măgurele—Roșiori- 
Nord și trenul cursă nr. 1 310 Roșiori-Nord—București-Nord a fost re
ținută și, va fi pusă în aplicare — ne-a răspuns Serviciul mers de tren 
din cadrul Departamentului căilor ferate. Astfel. "începind cu 31 mai a.c., 
data intrării în vigoare a pianului de mers valabil în perioada 1987/1988, 
trenul nr. 1 054 va avea legătură în stația Roșiori-Nord atit cu trenul 
accelerat nr. 242 Deva—CTraiova—București, cît și cu trenul nr. 1310.

• Sesizarea părinților unor elevi de la Liceul sanitar Brașov, ex
primată in scrisoarea adresată „Scînteii". s-a dovedit întemeiată — se 
subliniază în răspunsul Direcției învățămint liceal, profesional si de 
maiștri din cadrul Ministerului Educației și învățămintului. Constatîn- 
du-se că faptele relatate in legătură cu activitatea profesorului Petre 
Culda de la liceul respectiv corespund realității, s-a hotărît ca acesta 
să fie mutat disciplinar.

Gheorqhe PÂRVAN

dresa nr. 74/737/DG din 
2 februarie 1987) au 
comunicat expeditoru
lui : „cercetările efec
tuate au stabilit că 
trimiterea reclamată 
nu a ajuns la destina
ție. fiind considerată 
pierdută în k timpul 
transportului" (!?).

Desigur, este un 
răspuns. Și încă foar
te util. Doar îl in

Copii și aduiți
„După cum se știe, 

toți cetățenii sînt che
mați, cu mic cu mare, 
să participe la campa
nia de colectare a ma
terialelor refolosibile 
— ne scria profesoara 
de biologie Maria 
Martin din Constanța. 
Asupra importanței a- 
cestei activități nu 
trebuie să se mai in
siste. Acest lucru ii 
înțeleg și copiii, șco
larii care știu că prin 
colectarea de ziare și 
reviste vechi se asigu
ră hirtie pentru caie
te și cărți noi, dar... 
și că arborii, fiind lă- 
sați să crească,, pădu
rile ajută Ia purifica
rea mediului în care 
trăiesc. Iată de ce ei

Termenele trec, inerția rămîne?
Comuna Cujmir, din 

județul Mehedinți, s-a 
înscris. în ultimii ani, 
pe coordonatele urba
nizării. Pentru că și 
aici s-a construit 
mult, trainic si cu 
gust : blocuri de lo
cuințe. edificii social- 
culturale. numeroase 
alte obiective edili- 
tar-gospodărești.

în acest peisaj atră
gător. ceva însă face 
notă discordantă. Chiar 
în centrul comunei 
s-a înălțat un modern 
magazin universal, cu 
etaj, cu spatii cores
punzătoare. Dar, de
oarece recepția lucră" 

formează pe recla
mant că scrisoarea 
pierdută... s-a pierdut 
intr-adevăr (ceea ce-1 
va face pe acesta să 
răsufle ușurat si satis
făcut).

Dar, dincolo de a- 
mara ironie ce trebuie 
să însoțească aseme
nea situații, se cer 
formulate răspicat în
trebările :

participă cu însufleți
re la acțiunile de co
lectare".

...Să punem acum, 
față in față, o altă a- 
titudine, o altă prac
tică și mentalitate. 
Respectiv, cea mani
festată la complexul 
comercial din Calea 
Griviței nr. 40 din Ca
pitală, care, în loc să 
predea la centrele de 
achiziții cartoanele și 
hîrtiile rezultate din 
ambalaje, le ard a- 
proape zilnic in curtea 
unității. Pe. lingă pa
gubă sistematică, ar
derea hirtiilor și car
toanelor poluează at
mosfera, „afumă" lo
catarii blocurilor din

rilor s-a făcut în bi
rou si nu la fata lo
cului. niște construc
tori grăbiți n-au exe
cutat lucrările de la 
acoperișul edificiului 
conform proiectului, 
apa provenită din 
ploi infiltrîndu-se în 
ziduri și dgteriorin- 
du-Ie. Pornind de la 
această situație, pri
măria a stabilit ca. în 
cel mai scurt timp, 
conducerea Cooperati
vei de producție, a- 
chiziții și desfacere a 
mărfurilor să treacă 
la executarea reme
dierilor care se im
pun. S-au prevăzut si

nitoare. în calitatea sa de- sef al 
schimbului „C“. în timp ce își pro
teja soția și fiica, obligînd alte 
muncitoare să rezolve și sarcinile 
de serviciu ne care le aveau de 
îndeplinit acestea etc. Pentru a- 
semenea fapte el a fost pus in 
discuția biroului comitetului de 
partid din întreprindere, care l-a 
sancționat cu „vot de blam cu a- 
vertisment". Totodată, pentru îm
bunătățirea climatului de muncă 
din secția respectiv^ conducerea 
întreprinderii a hotărit ca Gh. 
Ciobănoiu. soția și fiica acestuia 
să lucreze fiecare în schimburi se
parate, răspunsul subliniind că mă
surile adoptate au condus la în
tărirea ordinii și disciplinei.

De ce se întîmplă 
asemenea cazuri ? Cine 
e vinovat ? Ce măsuri 
s-au luat ?

Așteptăm răspunsu
rile necesare pe adre
sa redacției. în spe
ranța că ele nu vor 
fi trimise cu poștalio
nul cu cai și nici nu 
vor avea soarta scriso
rilor pierdute... ne- 
caragialești.

jur, incit nici unul 
din aceștia — așa cum 
rezultă dintr-o altă 
scrisoare adresată re
dacției — nu mai poa
te deschide un geam.

...Două atitudini, 
două mentalități, două 
practici. Dar dacă per
sonalul complexului 
se dezinteresează de 
îndatorirea de a co
lecta materialele refo
losibile. de ce n-au 
fost chemați copiii să 
le ridice ?

Pentru că, după 
cum rezultă din prima 
scrisoare, aceștia au 
spirit civic destul de 
înaintat...
Dumitru MANOLE 

fonduri pentru aceas
tă treabă, pe care citi- 
va constructori pri- 
cepuți o pot face in 
cîteva zile. Numai 
că... au trecut 5 ter
mene și de aproape 3 
ani construcția conti
nuă să se degradeze 
văzînd cu ochii. Șl pe 
bună dreptate te în
trebi : care este. în a- 
ceastă situație, auto
ritatea primăriei ? 
Dacă cei de la coope
rativă vor stărui în 
inerție, oare primăria 
se va gîndi să mai 
dea incă un termen ?
Virqiliu TĂTARU

L j
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Exportul
Aceasta este deviza care mobilizează și in pe

rioada actuală eforturile creatoare ale colectivelor 
de oameni ai muncii din întreaga țară, care ac
ționează neabătut pentru transpunerea în prac
tică a indicațiilor formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R.

In sondajul de azi al „Scînteii” efectuat in 
două importante unități industriale ne:am pro
pus să urmărim următoarele probleme :

- sarcină prioritară
1. Care este stadiul realizării planului la export?

2. Ce măsuri se întreprind pentru onorarea ritmică, integrală a contracte
lor încheiate cu partenerii externi ?

3. Cum se acționează pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ, a com
petitivității produselor oferite la export ?

Tfffffe comenzile
Sîntem la rampa de expediție a 

întreprinderii „Cesarom" din Capi
tală. în două conteinere se încarcă 
primele produse dintr-o comandă 
mare de export. Partenerul — o 
firmă din S.U.A. Tot aici se pregă
tesc în vederea livrării alte nume
roase produse pentru șase firme 
străine. Sint obiecte sanitare, plăci 
de faianță, plăci din gresie și plăci 
ceramice glazurate. Și o mențiune : 
toate aceste produse sint expediate 
în avans partenerilor externi.

înainte de a vedea cum este or
ganizată și se desfășoară producția 
de export în această întreprindere, 
se cuvin subliniate cîteva aspecte. 
Mai intii trebuie spus că peste 50 la 
sută din producția acestei unități este 
destinată exportului, produsele cu 
marna „Cesarom" fiind cunoscute și 
apreciate în peste 25 de țări ale lu
mii. Apoi trebuie remarcat faptul că 
de la începutul anului si oină in 
prezent toate comenzile la export au 
fost onorate in avans. Si încă un 
lucru. în fiecare lună aici se asimi
lează cel puțin 3—4 produse noi oare 
imediat sint oferite la export.

— Solicitările tot mai mari la ex
port se datorează atît promptitudinii 
cu care înțelegem să onorăm fiecare 
comandă în parte, cît și calității 
înalte, designului și funcționalității 
obiectelor sanitare și plăcilor de 
faianță — ne spune tovarășul Florin 
Dinescu. directorul întreprinderii. 
Totodată, se cuvine subliniat faptul 
că în activitatea de export sîntem 
permanent sprijiniți de întreprinde
rea de comerț exterior „VITROCIM", 
care se ocupă de contractarea și 
desfacerea produselor noastre.

Dar să urmărim concret cum este 
organizată și cum se derulează pro
ducția de export in această între
prindere. în legătură cu experiența 
dobindită în organizarea producției 
destinate exportului. semnificativ 
este faptul că. in această intreprin-

Promptitudine in livrarea produselor
• Circa 80 la sută din producția 

realizată de la începutul acestui an 
a fost livrată la export. • Peste 90 
la sută din producția intreprinderil 
o reprezintă produsele de nivel mon
dial. • Lună de lună, de la începu
tul acestui an planul la export a fost 
Îndeplinit. Nu intimplător. stofele cu 
emblema întreprinderii „Carpatex” 
din Brasov sint Intens solicitate de 
partenerii străini. Este și ceea ce 
dorim să demonstrăm in rindurile ce 
urmează.

în primăvara anului 1985. condu
cerii Întreprinderii i se cerca de 
către Centrala industrială a linii să 
se pronunțe de urgență dacă poate 
executa un articol foarte pretențios 
pentru mantouri și jachete de damă 
destinate exportului. Conducerea în
treprinderii era atenționată să exa
mineze cu. maximă răspundere clau
zele contractului, at.it sub aspectul 
caracteristicilor pe care trebuia să le 
întrunească stofa respectivă, cît si al 
termenelor de livrare oare erau 
foarte scurte. Conducerea întreprin- 

onorate in avans
dere. secții întregi lucrează numai 
comenzi de export. Una dintre aces
te secții este cea de obiecte sanita
re. Aici se execută o gamă largă de 
garnituri de baie care s-au bucurat 
de frumoase aprecieri la toate tir- 
gurilfe internaționale. Dovada ? Nu
meroasele comenzi sosite pe adresa 
întreprinderii. Parcurgind secția se 
poate observa că activitatea este 
perfect organizată Ia fiecare loc de 
muncă, in fiecare atelier : Ia turna
re. finisare, glazurare și ambalare. 
Un aspect totuși ne-a surprins. în 
această secție am putut observa o 
mare, chiar prea mare aglomerare 
de produse finite. Solicităm amă
nunte despre această situație direc
torului intreprinderii.

— Sînt produse pentru export care 
urmează să fie expediate în perioa
da imediat următoare, potrivit indi
cațiilor pe care ni le va comunica 
„VITROCIM".

Care este acum problema priori
tară care preocupă colectivul de 
aici 1 înnoirea si diversificarea pro
ducției potrivit concluziilor desprin
se din studiul pieței. în acest sens 
se cuvine remarcat că in întreprin
dere există un colectiv de creație 
care are in lucru cîteva modele noi 
de produse, intr-o gamă coloristică 
variată, realizate cu consumuri e- 
nergetice și de materii prime scăzu
te și care — după cum ne asigurau 
specialiștii din întreprindere — vor 
fi oferite Ia export in perioada ime
diat următoare.

în final semnalăm o problemă care 
pare minoră, dar care are totuși un 
rol esențial in realizarea exportului. 
Este vorba de asigurarea ritmică a 
ambalajelor din carton fără de. care 
întreprinderea nu poate expedia 
marfa partenerilor străini. Or. între
prinderile specializate în fabricația 0 
cartonului pentru ambalaje au mari 
restante fată de întreprinderea 
bucuresteană.

deril. analizînd această problemă, cu 
toate că ar fi avut destule motive 
să refuze comanda, datorită lipsei 
războaielor adecvate pentru produ
cerea stofei respective, totuși a ac- 
cpptat-o fără rezerve, eu convingerea 
că aceasta este in interesul econo
mici naționale. Odată acceptată co
manda. s-a trecut cu toată hotărirea 
Si răspunderea la realizarea ei. Și in 
pofida unor greutăți pricinuite de 
lipsa umil stoc corespunzător de 
lină, a coloranților. a unor utilaje, 
colectivul de la „Carpatex" și-a o- 
norat la timp comanda in condiții de 
înaltă calitate. în 1986, partenerul 
străin a reinnoit contractul, de data 
aceasta solicitind o cantitate sporită 
de stofe, pentru confecții. Și această 
comandă a fost onorată la termenul 
stabilit, clientul apreciind calitatea 
te'săturii.

...Recent, in luna martie din acest 
®n. specialiști din întreprindere au 
purtat tratative comerciale cu repre
zentanții firmei respective pentru 
reînnoirea contractului. Inginerul 

Ștefan Predoiu. director tehnic al 
întreprinderii, ne spunea :

— Partenerul străin s-a arătat 
foarte mulțumit de calitatea produ- 
selpr noastre. O demonstrează cel 
mai bine .faptul că in acest an ce
rerea este de aproape trei ori mai 
mare decit în anul 1985. Șl incă un 
lucru. Ne-am întors cu satisfacția că 
am găsit la partenerul extern dorin
ța de cooperare pe termen lung.

Răspunderea cu care se acționea
ză acum în unitate pentru onorarea 
acestei comenzi este ilustrată cel 
mai bine de faptul că încă din pri
ma zi după Încheierea contractului 
s-a trecut efectiv la fabricația sto
felor respective. Iar măsurile orga-

GIURGIU
Colectivul Șantierului nava) din 

Giurgiu a livrat partenerilor 
externi in avans cu 20 de 
zile o nouă navă din pla
nul de export pe anul 1987. Este 
vorba de o barjă de 1 720 tone des
tinată transportului fluvial. între
gul oolectlv de aici s-a angajat ca 
in cinstea Conferinței Naționale 
a partidului să-și onoreze exem
plar angajamentul de a realiza in 
avans planul la export pe acest 
an, toate navele contractate cu 
partenerii externi fiind introduse 
pe fluxurile de fabricație șl se 
află în diferite stadii de execuție. 
(Ion Manea).

MUREȘ
Colectivele de oameni ai muncii 

din numeroase întreprinderi indus
triale din județul Mureș au obținut 
succese importante in îndeplinirea 
planului de export. Astfel, cu ur
mare a preocupării statornice pen
tru realizarea ritmică și in condiții 
de înaltă calitate a contractelor în
cheiate eu partenerii externi, oa
menii muncii din 15 întreprinderi 
industriale șj unități economice 
mureșene și-au depășit pianul la 
export pe luna aprilie și pe în
treaga perioadă care a trecut din 
acest an. La baza acestui succes se 
află preocuparea pentru organiza
rea de fluxuri tehnologice specia
lizate, înnoirea și modernizarea 
producției. (Ghcorghe Giurgiu).

SĂLAJ
Colectivul de oameni al muncii 

de la întreprinderea de conductori 
electrici emailați Zalău obține re
zultate deosebite in Îndeplinirea 
planului la export. Prin aplicarea 
măsurilor cuprinse In programele 
de organizare științifică și moder
nizare a producției, asimilarea și 
introducerea în fabricație a unor 
produse de un înalt nivel tehnic, 
specializarea unor instalații șl linii 
de fabricație pe realizarea de con
ductoare de bobinai competitive 

nizatorice si tehnice inițiate de co
misia de export din întreprindere 
n-au întirziat să își arate rezultatele, 
în mai puțin de o lună de Ia lan
sarea in fabricație a comenzii, în
treprinderea ..Carpatex" a livrat în
treprinderilor de confecții, conform 
termenelor stabilite de grafice, o șe- 
sime din cantitatea totală de stofă 
pe care trebuia s-o execute pentru 
comanda respectivă, ceea ce consti
tuie o garanție că si de această 
dată comanda va fi onorată la ter
menul stabilit în contract.

Gheorqhe IONIȚA 
Nicolae MOCANU

pe piața externă, de Ia Începutul 
anului și pină in prezent oolectivui 
de aici a livrat suplimentar par
tenerilor de peste hotare produse 
in valoare de peste 5,5 milioane 
tei. (Eugen Teglaș).

VASLUI
Situind în prim-planul preocupă

rilor realizarea ritmică și de înaltă 
calitate a producției destinate par
tenerilor de peste hotare, colecti
vul întreprinderii de materiale izo
latoare din municipiul Vaslui, 
fruntaș In întrecerea socialistă pe 
ramură, și-a îndeplinit înainte de 
termen planul la export pe 4 luni 
din acest an. în acest fpl, au fost 
expediate cu circa 5 ia sută mai 
multe produse față de sarcinile 
contractuale. Este de subliniat că 
acest succes a fost dobindit in con
dițiile in care volumul producției 
pentru export a fost de două ori' 
mai mare față de aceeași perioadă 
a anului precedent. (Petru Necula)

COVASNA
Mobilizat de îndemnurile secre

tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a- 
obține rezultate cil mai bune in 
producție, întregul colectiv de 
muncă de la întreprinderea de 
aparataj și motoare electrice din 
municipiul Sfîntu Gheorghe de
pune eforturi susținute pentru de
pășirea 'planului și reducerea con
sumurilor materiale și energetice.

— Datorită perseverenței cu care 
s-a lucrat, asigurării tuturor condi
țiilor de muncă și organizării su
perioare a producției — ne spune 
inginerul Iosif Lbrincz. directorul 
intreprinderii — unitatea noastră 
și-a realizat sarcinile la export in- 
proporție de 101,3 la sută. In ace
lași timp, ne-am sporit eforturile 
pentru diversificarea gamei sorti
mentale, in condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale de produc
ție și obținerii unor importante 
economii de combustibili și energie 
electrică, precum și a peste 80 tone 
de metal. (Constantin Timaru)

In secția prelucrări mecanice de la întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală
Foto : E, Dichiseanu

Asigurarea bazei energetice
(Urmare din pag. I)
că și termică, creșterea consumuri
lor specifice, proprii de combustibil, 
iar uneori conduce chiar la deterio
rarea unor echipamente cu consecin
țe economice deosebit de grave.

Deci realizarea la termen a repa
rațiilor este o primă condiție, cea 
de-a doua constă in necesitatea ca 
acestea să fie de bună calitate. Ridi
carea nivelului calitativ al lucrări
lor de reparații trebuie să fie o preo
cupare de bază a tuturor lucrătorilor 
care participă Ia aceste intervenții, 
în aceiași timp, este absolut necesar 
să se efectueze un control riguros cu 
privire la calitatea fiecărei reparații. 
Situarea pe primul plan a calității 
lucrărilor de reparații este determi
nantă pentru ereșterta gradului de 
disponibilitate a agregatelor energeti
ce. Practica demonstrează că nu se 
realizează puterea planificată pe 
sistemul energetic național datorită 
funcționării mult sub parametri a 
unor termocentrale pe bază de căr
bune. Ne referim mai ales la centra
lele Turceni și Rovinari. unde pentru 
creșterea fiabilității echipamentelor 
de bază și auxiliare există un pro
gram amplu de modernizări care 
cuprinde numeroase măsuri tehnico- 
organizatorice. Realizarea fiecărei 
acțiuni în parte, ca de altfel a în
tregului program, este de maximă 
importanță pentru creșterea produc
ției de energie electrică Ia aceste 
două mari termocentrale. Surprinză
tor este faptul că deși săptămînal se 
analizează stadiul de realizare a 
acestor modernizări, cu participarea 
tuturor factorilor implicați, totuși se 
înregistrează intirzieri in finalizarea 
unor acțiuni. Cele mai multe proble
me (situație prezentă și în alte cen
trale) apar in domeniul aprovizionă
rii cu materialele și instalațiile ne
cesare. Furnizorii de piese de schimb 
și echipamente energetice — între
prinderea de mașini grele. „Vulcan", 
„Aversa" din București ș.a. — tre
buie să-și respecte cu strictețe obli
gațiile contractuale. Neasigurarea in
tegrală a bazei tehnico-materiale 
pentru fiecare obiectiv in parte duce 
la aminarea unor reparații și la 
prelungirea duratei de execuție a 
acestor lucrări..

Fără îndoială, o mare răspundere 
revine și cadrelor de conducere din 
centralele electrice, care trebuie să 
asigure toate condițiile necesare pen
tru pregătirea și desfășurarea cores
punzătoare a reparațiilor. în acest, 
sens se impune să se acorde o aten
ție deosebită diagnozei echipamente
lor, respectiv stabilirii cu cit mai 

mare exactitate, înainte de intrarea 
utilajului in reparații, a elementelor 
care trebuie schimbate.

Pe parcursul*ultimilor ani au fost 
adoptate o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice menite să ducă la 
creșterea răspunderii furnizorilor de 
piese de schimb, a executanților 
acestor lucrări și a beneficiarilor 
pentru realizarea la termen și de 
bună calitate a reparațiilor capitale, 
curente și reviziilor tehnice progra
mate. Incepind cu anul trecut, repa
rațiile capitale se execută de către 
unități specializate aparținind Minis
terului Industriei de Utilaj Greu, 
care este și principalul furnizor de 
•echipamente energetice. Este o formă 
organizatorică ce are în vedere ri
dicarea nivelului calitativ al lucrări
lor de reparații, concomitent cu 
creșterea responsabilității unităților 
furnizoare de piese de schimb și 
subansamble. Se constată o serie de. 
rezultate, dar incă și serioase caren
țe, neînregistrîndu-se o schimbare 
de fond, o îmbunătățire radicală la 
nivelul cerințelor actuale.

Investițiile realizate exem
plar, noile capacități neîn- 
tîrziat în funcțiune. Concomi
tent cu măsurile luate pentru a 
asigura creșterea disponibilității ac
tualelor capacități energetice, for
te importante sînt concentrate 
pentru finalizarea unor obiecti
ve de investiții energetice cu ter
men de punere in funcțiune in acest 
an. Realizarea nivelului planificat 
de energie electrică este condiționată 
și de intrarea in exploatare a noilor 
capacități energetice. Puterea exis
tentă in prezent în sistemul energe
tic național trebuie să crească în 
acest an cu circa 1 000 MW în termo
centrale pe bază de cărbune și cu 
peste 700 MW in hidrocentrale. Sar
cinile și indicațiile secretarului 
general al partidului jalonează, fără 
îndoială, pentru toți cei care lucrea
ză in acest domeniu de importanță 
majoră al economiei naționale un 
mobilizator program de acțiune, la a 
cărui înfăptuire s-a trecut cu toate 
forțele pe marea majoritate a șan
tierelor. Ca urmare, Unele grupuri 
noi au și fost puse in funcțiune, 
în timp ce altele se află în sta
dii avansate de execuție. Se poate 
aprecia că pe multe șantiere ale 
obiectivelor energetice se desfă
șoară o activitate dinamică și sus
ținută. Constructorii și montorii, 
iar. alături de ei. ceilalți factori 
din acest domeniu, depun eforturi 

stăruitoare, responsabile șl bine co
relate pentru accelerarea ritmului de 
lucru, în special de montaj tehnolo
gic, urmăresc riguros încadrarea lu
crărilor executate în graficele pre
văzute. Totodată, pe unele șantiere 
rezultatele înregistrate nu concordă 
cu prevederile din grafice. Din cauza 
deficientelor semnalate în activitatea 
unor constructori și montori, a lipsei 
unor proiecte complete sau, cel mai 
serios neajuns, din cauza nelivrării 
tuturor utilajelor și echipamentelor 
tehnologice de către o serie de furni
zori, există la ora actuală șantiere 
importante cu apreciabile rămineri 
în urmă. Nu vom înșira lunga listă 
a diferitelor echipamente restante 
pe care trebuie să le livreze între
prinderea de mașini grele, „Vulcan" 
București, Combinatul de utilaj greu 
Iași, întreprinderea „Neptun" Cimpi- 
na și altele, insă se cuvine a men
ționa că întîrzierile, aminările și 
chiar pasivitatea acestor furnizori, 
cît și a altora, pun apăsat problema 
stabilirii responsabilității lor efecti
ve, materiale în realizarea noilor 
obiective și capacități.

Cît privește activitatea propriu- 
zisă de construcții-mOntaj, specialiș
tii sint unanim de acord că aproape 
fiecare brigadă, antrepriză și trust 
dispune încă de rezerve însemnate 
de creștere a ritmului de lucru, nu 
numai prin intensificarea eforturilor 
depuse de personalul muncitor, ci în 
primul rînd, așa cum s-a subliniat 
și la recenta plenară, prin promova
rea hotărîtă a metodelor de execuție 
moderne, cu randamente superioare, 
extinderea mecanizării și industria
lizării lucrărilor și organizarea 
mai bună a locurilor de mun
că și a diferitelor activități. Am
ploarea, dar mai ales complexitatea 
sarcinilor din acest domeniu impri
mă activității desfășurate pe șantie
re. in întreprinderile beneficiare și 
cele furnizoare dimensiuni calitative 
noi. deci face necesară adoptarea 
unor, măsuri menite să determine o 
cotitură radicală in abordarea pro
blemelor tehnice și organizatorice 
rămase de rezolvat, pentru accen
tuarea ritmului de lucru și realiza
rea noilor capacități energetice în 
condiții de eficiență superioară. ’

Dată fiind importantă subiectelor 
aduse in discuție, cit șl a altora, ne 
propunem ca intr-un ciclu de arti
cole să prezentăm puncte de vedere 
ale unor factori de răspundere, 
aspecte concrete din diferite unități 
și șantiere energetice. experiențe, dar 
și neimplinirl. soluții si acțiuni pen
tru rezolvarea hotărîtă a problemei 
energiei.

r
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La I.A.S. Macin — pe șantierul unei mari orezarii

Amenajările trebuie încheiate repede și bine
La întreprinderea agricolă de stat 

Macin, județul Tulcea, se amenajea
ză o orezărie nouă in suprafață de 
881 hectare, care va întregi pe cea 
realizată cu numai 1—2 ani in urmă, 
ajungind astfel la 3 000 hectare. Pe 
terenurile din incinta indiguită Mă- 
cin — 23 August sint concentrate 
numeroase tractoare grele, screpere, 
buldozere, excavatoare și alte utila
je specifice lucrărilor de Îmbună
tățiri funciare. „Unitatea noastră a 
cultivat în 1986 o suprafață de 2 000 
hectare cu orez și am obținut o pro
ducție de 4 760 kg la hectar, ne spu
ne Aurel Ionescu, directorul între
prinderii agricole de stat Măcin. A- 
vem orezari buni, care au prins gus
tul ți tainele, aș putea spune, ale a- 
cestei culturi agricole destul de pre
tențioase. Aș aminti pe șefii de fermă 
Lucia Râșinaru, Elena Preoup, Ion 
Herța. începem însămințările în pri
mul rind in orezărlile vechi, apoi in 
cele care se amenajează acum. Ne 
grăbim pentru că orezul nu aș
teaptă".

Principala cerință pentru o recoltă 
bună este ca orezul să fie însămin- 
țat. devreme, pină la 10 mai, și să i 
se asigure, pe toată perioada de ve
getație, apa necesară. „Este și mo
tivul pentru care ne grăbim — ne 
spune in continuare directorul. La 
orezăriile vechi, exceptind unele lu
crări de remedieri care se execută 
acum, nu sint probleme, incit le pu
tem insămința la timp și da drumul 
apei din canale pe flecare din sutele 
de parcele. Ne preocupă, in schimb, 
incheierea lucrărilor la orezăria 
nouă".

Din cauza condițiilor meteorolo
gice din primăvara acestui an. lucră
rile de amenajare a orezăriei I.A.S. 
Măcin au început abia pe 1 aprilie 
și nu s-au desfășurat in ritmul ne
cesar pentru a se incheia la terme
nul stabilit. în ultima decadă a lunii 
aprilie, suprafața „atacată" era de 
603 hectare, lucrările terminate în
sumau 421 hectare din care doar 257 
hectare fuseseră recepționate-. Cu- 
noscind această situație, comitetul 
județean de partid a convocat pe 
toți cei oare participă la realizarea 
lucrărilor la această orezărie pentru 
a stabili măsurile necesare în vede- 
ren intensificării lucrărilor : specia
liștii întreprinderilor de execuție si 
exploatare a lucrărilor de Îmbună

tățiri funciare din județele Tulcea, 
Constanța și Brăila care concură la 
executarea lucrărilor de amenajare 
a orezăriei noi sau de înlăturare a 
defecțiunilor apărute la cea veche, 
reprezentanți ăi direcției de specia
litate din Ministerul Agriculturii, ai 
organelor agricole locale, proiectan
tul și. bineînțeles, conducerea I.A.S. 
S-a discutat amănunțit, pe obiective, 
și au fost stabilite măsuri practice 
care să asigure ca orezăria să fie 
terminată cit mal repede.

Canalul principal de aducțiune a 
apei necesită 725 000 metri cubi de 
terasamente și izolarea lui cu dale 
care însumează mii de metri pătrați. 
„Dalarea canalului să o facem la 
toamnă, pe îndelete" — se face o 
sugestie. Propunerea este studiată și 
se decide ca proiectantul să stabi
lească exact ce porțiuni de canal 
trebuie dalate acum și ce să rămină 
pentru la toamnă. Bineînțeles, cele 
mai mari eforturi trebuie depuse la 
nivelarea terenului, astfel îneît să 
rezulte parcele la dimensiunile stabi
lite in proiect. Directorul I.E.E.L.I.F. 
Constanța se oferă să trimită supli
mentar pe acest șantier incă 40 de 
utilaje grele. Se stabilesc măsuri ca 
utilajele din dotarea celor trei în
treprinderi. precum și cele sosite in 
ajutor să fie folosite la intreaga ca
pacitate. Pentru I.E.E.L.I.F. Brăila 
se stabilește incheierea grabnică a 
lucrărilor de remedieri în orezăria 
amenajată anul trecut. Alte măsuri 
se referă la executarea construcții
lor hidrotehnice etc. Pentru a se pu
tea trece la pregătirea terenului se 
decide ca topometrii intreprinderii 
agricole de stat să verifice imediat 
nivelarea terenului. O nivelare per
fectă pentru că in orezărie nu pot fi 
admise abateri nici de centimetri; 
totul trebuie să fie perfect. Soluții, 
măsuri, termene — toate se stabilesc 
cu răspundere, îndeplinirea lor ur- 
mind să fie analizată — in aceeași 
formație — la o nouă intilnire.

Oamenii sînt optimiști. „în 1986 
am amenajat orezarii pe 2 000 hec
tare — ne spune Florin Hrițcu, direc
tor adjunct al I.E.E.L.I.F. Tulcea, co
ordonatorul lucrărilor pe acest șan
tier. Vom termina la timp și această 
lucrare". Inginerul Vasile Mica, 
coordonatorul mecanizării, conducin- 
du-ne pe aoest vast șantier, ne spu
ne că aici se folosesc 240 screpere,

26 autoscrepere, 30 buldozere, 14 ex
cavatoare și alte utilaje specializate 
pentru lucrările de îmbunătățiri fun
ciare, in afara celor sosite recent de 
la Constanța. La fața locului, pe șan
tierul din incinta indiguită Măcin — 
23 August, unde prind contur noile 
parcele mărginite de diguri, aflăm 
multe despre munca și faptele de hăr
nicie ale celor care se străduiesc ca 
lucrările să fie exocutate repede și 
perfect pentru că, așa cum spunea 
inginerul Mihalache Naciu. șeful bri
găzii, „orezul este planta care nu ad
mite nici o eroare la amenajarea te
renului". Buldozerele imping pămin- 
tul, astfel Incit terenul să ia forma 
prevăzută in proiect. Sere perele 
transportă și așază mii de metri 
cubi de sol in diguri. Munca începe 
in zori și nu încetează decit seara 
tîrziu. Ar fi multe de spus despre cei 
care, aflați la conducerea utilajelor 
grele, transformă pămintul din a- 
ceastă zonă, pămînt oare doar în 
parte a fost cultivat, aici existînd 
bălți, săraturi și denivelări de tot 
felul. Amintim in treacăt pe meca
nicii din formația condusă de ingi
nerul Cornel Chirlcă de la I.E.E.L.I.F. 
Tulcea ; pe cele conduse de Vasile 

Lupu, Nicolae Moroianu de la I.U.G. 
București. Dumitru Ciurea de la 
I.E.E.L.I.F. Constanța, pe muncito
rii constructori hidro : Dumitru Ne
grea, Ion Minciu, Bebe Stan și alții.

Alături, pe parcelele finisate și 
verificate, tractoriștii pregătesc tere
nul, la depozitul special construit in 
această orezărie un avion utilitar 
este încărcat cu îngrășăminte chi
mice care sint distribuite uniform pe 
parcele, iar in curind — insâmință- 
rile. Lucrătorii șantierului de îmbu
nătățiri funciare și muncitorii de Ia 
construcțiile hidrotehnice se vor re
trage și vor continua lucrările pe 
alte șantiere, locul lor luindu-1 ore
zarii întreprinderii agricole de stat 
Măcin. care vor trebui să-și dove
dească din nou măiestria pentru a 
obține recolte mari. Pentru aceasta 
este necesar ca in aceste zile măsu
rile stabilite pentru încheierea ame
najărilor să fie materializate punct 
cu punct, astfel incit orezăria de la 
Măcin. alături de celelalte orezării 
din județ și din țară, să asigur ? In
tegral orezul pentru consumul popu
lației.

loan HERȚEG

Resursele furajere ale pajiștilor 
naturale - valorificate din plin

Brașovul se numără printre jude
țele țării care dețin mari suprafețe 
de pajiști naturale. Scriptic, pășunile 
și t'inețele ocupă mai bine de 164 000 
hectare, ceea ce constituie un poten
țial valoros de resurse furajere pen
tru zootehnia județului. Cind spunem 
insă „scriptic- ne referim la l'aptul 
că o parte din suprafața de pajiști 
fie că a fost invadată cu vegetație 
lemnoasă și a intrat in sfera de fo
losință a silviculturii, fie că a'ajuns 
intr-un grad ridicat de degradare ca 
urmare a eroziunii solului și a ex
cesului de umiditate. In scopul creș
terii ponderii pajiștilor naturale in 
asigurarea bazei furajere, in ultimii 
ani, in județ s-au desfășurat impor
tante lucrări de imbunătățire a aces
tora. „Mai ales in anii 1985—1986 au 
fost obținute progrese evidente in 
acțiunea de ameliorare a pajiștilor 
—- ne spune inginerul Toma Mami
na, directorul intreprinderil de îm
bunătățire și exploatare a pajiștilor. 
Lucrările au fost executate in com
plex, pe baza unei concepții unita
re, ceea oe a condus la sporirea de 
3—5 ori a producției de masă verde 
la hectar. Astfel de lucrări au in- 
ceput de obicei cu combaterea ero
ziunii solului și a excesului de umi
ditate, continuind cu regenerarea co
vorului ierbaceu, respectiv desțele
nirea și insămințarea lor. cu ferti
lizarea și incheindu-se cu organi
zarea rațională a pășunatului : tar- 
lalizarea. alimentarea cu ană. orga
nizarea de tabere de vară. Asemenea 
lucrări au fost executate ori sint în 
curs de finalizare pe pășunile loca
lităților Codlea (600 hectare), Hăr- 
man-Prejmer (1 800 hectare). Bod 
(4.30 hectare). Hă'chiu 1187 hectare), 
Recea (332>. Crizbav (600). Dumbră
vi ta (520) etc. P • toate «este pășuni 
s-au creat condiții să se obțină pro
ducții de masă verde de pinâ la 30 
tone la hectar. Anul trecut, ponde
re! lucrărilor executate au constit'.d- 
t-o cele de regenerare a pajiștilor, 
care au fost efectuate pe 15 458 hec
tare. c.i aproape 4 000 hectare mei 
mult decit suprafața prevăzută prin 
plan. Din acestea. 9 736 hectare au 
fost însămințite. iar restul — supra- 
insămin'ate. Concomitent au fost 
executate lușcă-t de fertilizare pe 
86 570 neclare, din care pe 70 400 hec

tare s-au administrat îngrășăminte 
chimice, iar pe restul — ingrășămin- 
te organice. De asemenea, suprafața 
desțelenită a însumat 10 000 hectare, 
față de 1 500—2 000 hectare in anii 
anteriori. Lor li se adaugă lucrările 
de întreținere care s-au efectuat pe 
mai bine de 120 000 hectare, constînd 
in corectarea acidității solului ne 
10 688 hectare, desecări — pe 4 000 
hectare, defrișări pe 6 200 hectare. 
Ceea ce se cuvine reținut este faptul 
că in urma lucrărilor de îmbunătăți
re a pășunilor s-au obținut sporuri 
importante la producția de masă 
verde, ceea ce a permis ca pe unele

Din experiența 
județului Brașov

suprafețe să se realizeze, chiar in 
condițiile mai puțin favorabile din 
vara trecută, un excedent de masă 
verde care a putut fi cosită și depo
zitată sub formă de fin ori semisi- 
loz".

Așa cum am fost informați de con
ducerea direcției agricole a județu
lui, programul de imbunătățire a 
pajiștilor pe 1987 conține prevederi 
mult mai mari decît în ultimii doi 
ani. Suprafața ce se insămințează in 
pajiști cu furaje se ridică la 22 250 
hectare, față de 8 500 hectare prevă
zută în planul anului trecut. Din a- 
ceastă suprafață, 12 450 hectare re
prezintă terenuri desțelenite in anii 
din urmă și care sint insămințate cu 
plante furajere de înaltă productivi
tate și compoziție floristică valoroa
să, îndeosebi leguminoase. Se pre
conizează obținerea unor producții 
de 50—70 tone masă verde la hec
tar. Restul suprafeței de 10 800 hec
tare urmează să fie desțelenită in n- 
cest an, mai ales pe pășunile desti
nate unor unități cu efective mari 
de animale. De asemenea, s-au făcut 
și se fac supratnsămlnțări pe unele 
terenuri slab productive. insu- 
mînd 38 550 hectare, ceea oe- în
seamnă de aproape 13 ori mai mu'.t 

decît anul trecut. Lucrările de fer
tilizare urmează să se execute pe 
94 000 hectare, dintre care 80 000 
hectare cu îngrășăminte chimice, iar 
restul cu îngrășăminte organice și 
prin tirlire. Cu mai mult decit du
blu va spori și suprafața pe care ur
mează să fie administrate amenda
mente. Volumul lucrărilor de dese
care va spori și el de peste 4 ori.
Aceeași importanță se acordă asi

gurării furajelor de volum pentru 
perioada de stabulație, care ridica 
cele mai mari probleme in furaja
rea animalelor. Mai intil, programul 
prevede măsuri care urmăresc spo
rirea producției de masă verde la 
hectar și imbunătățirea compoziției 
floristice a acestora.

Măsurile preconizate in vederea 
creșterii producției de masă verde pe 
Pășuni și finețe sint. fără îndoială, 
bune. Ele se cer materializate punct 
cu punct. In primăvara acestui an 
au fost făcute unele lucruri bune. 
Astfel, pe mari suprafețe au fost 
executate defrișări de arborete si 
vegetație nefolositoare, s-au aplicat 
cantități mari de îngrășăminte chi
mice și amendamente. Cu mai mul
tă răspundere trebuie să se acțione
ze, in continuare, in vedere;! înde
plinirii integrale a prevederilor din 
program in ce privește insămință- 
rile. In această direcție se con
stată unele rămineri in urmă. Ast
fel. potrivit datelor furnizate de 
direcția agricolă a județului, pînă 
la începutul lunii mai insămîn- 
țarea culturilor furajere în ogor 
propriu și in pajiști naturale s-a 
efectuat in proporție de numai 64 la 
sută, dar supraînsămînțările. in pa
jiști naturale au fost depășite cu 43 
la sută. Este adevărat că prin părțile 
Brașovului, mai ales în zona monta
nă și submontană, zăpada a persis
tat mult. Acum există condiții mai 
bune de lucru și, ca atare, organele de 
specialitate au datoria să se ocupe în 
continuare de îndeplinirea prevederi
lor din programele amintite în ce 
privește insămințarea culturilor fu
rajere în ogor propriu și pajiști 
naturale.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteli"

■
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Municipiul Sighetu Marmației a 
găzduit timp de trei zile evoluția 
formațiilor din zonă in faza jude
țeană a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", evoluție cu mare 
audiență la public. Ceea ce a de
terminat prezența unui mare nu
măr de spectatori a fost, evident, 
diversitatea de genuri artistice 
care s-au perindat pe scenă cu a- 
cest prilej. Au evoluat formații de 
teatru, montaje literare, brigăzi 
artistice, formații muzical-core- 
grafice și, intr-o formă deosebită, 
formațiile care au scos din lăzile 
de zestre ale neamului cîntece, 
obiceiuri, dansuri din bogatul fol
clor maramureșean. De aceea am 
participat la evoluția acestor for
mații care au confirmat incă o 
dată că versul : „Sint suflet în su
fletul neamului meu", crez ce con
stituie o dominantă a simțirii aces
tor oameni, poartă, prin vreme, 
însemnele duratei prin cîntec și 
joc.

De la început subliniem că sa
tele s-au prezentat cu spectacole 
variate, autentice. Dacă 'in edițiile 
anterioare centrele de comună erau 
prezente pe scena festivalului cu 
mai multe formații, cu genuri di
ferite, faza de la Sighetu Marma
ției a aparținut satelor, ele fiind cu 
adevărat o revelație. Multe dintre 
ele sint oricind în măsură să sus
țină programe de sine stătătoare, 
cum au făcut-o de atîtea ori. Deși 
sint așezate la subsuoara unui 
munte sau a unui deal, cei care 
s-au ocupat de instruirea forma
țiilor au știut să valorifice scenic 
frumusețea din cîntec și joc, păs- 
trind adevărul costumului popular. 
Satul continuă să fie depozitarul 
marilor valori ale neamului și e 
nevoie de oameni cu tragere de 
inimă, cu pasiune și pricepere 
pentru a pune în mișcare talente
le existente aici. Numele lor se 
leagă de ore și ore de repetiții pe 
scena căminelor culturale pină ce, 
împreună cu formațiile pe care Ie 
instruiesc, scot pe scenă valori 
care ne bucură sufletul. Ei se nu
mesc Vasile Pop-Taina, Ioan Ho
țea, Petru Alb. Petru Iurca. Gri- 
gore Vancea, Vasile Chira, Ștefan 
Rednic. oameni care de ani de zile 
aduc in festivalul muncii și crea
ției formații de excepție. De re
marcat că formațiile lor nu sînt 
create numai pentru diversele faze 
ale festivalului, ci evoluează per
manent in fața sătenilor.

Dacă ne întoarcem pe scena din 
Sighetu Marmației vom constata 
lăudabila preocupare pentru înnoi
rea repertoriului, aceasta consti
tuind de altfel un criteriu pentru 
promovarea în fazele următoare. 
Deși formațiile sînt constituite în 
sate, mulți din oei care le compun 
sînt -oameni ai muncii pe platfor
mele industriale din municipiul 
Sighetu Marmației ori din orașul 
Vișeu de Sus, oameni cu simțul 
frumosului nealterat, care știu și 
respectă creațiile autentice popu
lare.

Aminteam că sînt sate cu cîteva 
sute de locuitori, cu formații care

Marmației cu formații care respi
rau aerul nealterat al autenticului, 
mai amintim : Oncești, cu obi
ceiul de naștere „Botejunea", Po
ienile Izei, cu „Jocul moșilor", 
Sat-Șugatag, cu o formație de flu
ierași, Văleni, cu grupul vocal-fe- 
minin- cu o splendidă variantă a 
..Mioriței", in care păcurarul cel 
tînăr nu este supus morții, ci. in
tr-o viziune cosmică, este trimis 
pe o rază să călătorească spre o 
stea.

Să mai notăm faptul că acele lo
calități care, in edițiile anterioare, 
au lipsit sau au avut o prezență pa
lidă, acum au venit cu formații

VIRTUȚILE
AUTENTICITĂȚII

oricind pot susține un spectacol. 
Cei din Valea Stejarului, care cu 
un prilej au fost ambasadorii fol
clorului românesc in Franța, au 
adus aceeași notă de prospețime 
și firesc atît în interpretările tara
fului, ale soliștilor de muzică vo
cală și instrumentală, precum și in 
joc. Cu o remarcă : componenții 
formațiilor sint tineri, de aceea 
versurile cîntecului Măriei Mun- 
teanu : ,,Zis-o mama cătă mine / 
Să învăț horile bine", vin să arate 
că aici moștenirea cîntecului este 
o datorie onorată cum se cuvine 
de tînăra generație. în aceeași 
zonă a autenticului, cu un reper
toriu bogat, cu programe de o 
inăltă ținută artistică s-a prezen
tat satul Nânești, cu un închegat 
grup vocal feminin ; Glod, satul 
fraților Petreuș, cunoscuți rapsozi 
ai Maramureșului, a prezentat în- 
tr-o formă unică o suită de dan
suri și obiceiul ..Șezătoarea". Aici 
putem face mențiunea că în satele 
maramureșene nu este o mare 
deosebire între ceea ce se intîm- 
plă firesc pe „scena" satului și 
ceea ce se prezintă intr-un con
curs. Acești oameni își sărbătoresc 
viața și munca în acest fel, de 
veacuri. Fiind vorba de sate care 
au venit pe scena din Sighetu

care s-au bucurat de aprecierfle 
publicului. Așa sint cele din Rona 
de Jos, Rona de Sus, Călinești, 
Birsana ori din Budeșt-i — ultime
le comune cu mențiunea că, pe lin
gă cei tineri, au atras spre scenă 
și săteni cu părul argintiu. A fost 
cu adevărat emoționantă prezența grupului ' ......... ... -■
na, dar 
fluier a 
Budești, 
aerul sălii, dar și sufletele specta
torilor. O notă aparte trebuie acor
dată felului în care au fost păstra
te și reluate obiceiurile din sate, 
imprimîndu-le noi valențe. Un obi
cei al muncilor de primăvară, cum 
este „Tinjaua", prin care se cin
stește întîiul gospodar al satului, 
a fost bine rezolvat scenic de ti
nerii din Hoteni. Apoi un obicei 
de naștere cum este „Botejunea", 
în interpretare^ artiștilor amatori 
din Oncești, a adus în prim plan 
concepția sănătoasă a maramure
șeanului despre familie : „Poți a- 
vea bani și moșie / Fără prunci 
casa-i pustie".

Mai sînt localitățile care își men
țin cu consecvență, la un înalt ni
vel, atît interpretarea, cît și calita
tea repertoriului. Aici putem a- 
minti satele Strimtura, Berbești,

de colindători din Blrsa- 
și măiastră cintare din 
bătrînului Ion Ciceu din 

care a făcut să vibreze

Desești, Slătioara. La polul opus, 
nu și-au făcut simțită prezența pe 
scena festivalului localitățile Fe
rești, Sirbi, Cornești.

Privitor la valoarea și autenti
citatea repertoriului, menționăm că 
aceia care s-au îndreptat spre virst- 
nicii satelor, care nu s-au sfiit să 
deschidă valoroasele culegeri de 
folclor făcute de Tit Bud, Ion Bâr- 
lea, Petre Lenghel-Izanu au avut 
de ciștigat, pe cind unii (din feri
cire puțini) care au. înjghebat în 
pripă formațiile au prezentat spec
tacole sub semnul improvizației. 
Aici, unde este o vatră a folclo
rului românesc, asemenea atitudini 
nu sînt permise.

Pe scena din Sighetu Marmației 
au prezentat spectacole de loictor 
și cîteva întreprinderi și instituții 
din municipiu. La cote inane s-a 
situat ansamblul „Mara" al casei 
de cultura, prezentind un specta
col deosebit, confirmind încă o dată 
câ premiile obținute în țară și 
peste hotare sim rodul muncii fă
cute cu pasiune, pricepere și dra
goste pentru folclor. Au evoiut. in
tr-o notă echilibrată formațiile ue 
la combinatul de prelucrare a 
lemnului, de la întreprinderea me
canică (cu formații care pot sus
ține oricind un spectacol), coope
rativa „Arta maramureșeană", de 
la care ara remarcat pe interpre
ta de doine Anișoara Vișovan.

Cit privește autenticul costumu
lui popular, aici am putut sesiza 
multe neglijențe. Este greu de ex
plicat, de pildă, cum un interpret 
de talent, cu un repertoriu bine 
ales, a putut să apară pe scenă cu 
un clop impopoțonat cu mărgeie 
din plastic, pantaloni albi și pan
tofi pentru tenismeni. Exceptind 
asemenea situații nedorite, faza de 
la Sighetu Marmației s-a constituit 
într-un veritabil spectacol de cin- 
tece și dansuri, de obiceiuri valo- 
rificînd virtuți majore ale acestor 
oameni, de la cunoscuta ospitalita
te la dragostea de muncă și de 
glie a maramureșenilor, 
șlefuite de generații, cîntece 
ne-au însoțit istoria pe aceste 
leaguri au putut fi auzite la 
ghetu Marmației : o lecție de 
clor autentic, o lecție vie de 
goste pentru creația neamului 
nostru.

Versuri 
care 
mc- 
Si- 
fol- 
dra-

Gheorqhe PARJA 
corespondentul „Scînteii

Cind i-am spus in- 
tiia oară unui confra
te că intenționez să 
scriu un eseu cu titlul 
de mai sus. s-a uitat 
la mine lung, contra
riat. Ca și cind nu-și 
mai amintea că toii 
marii noștri scriitori, 
prozatori și poeți nu 
numai că s-au inspirat 
din folclor, dar uneori 
au și condiționat, for
marea unei adevărate 
culturi întemeiate pe 
geniul național, popu
lar. Mi-ar fi lesne să 
invoc argumente și 0- 
pinii ale lui Vasile A- 
lecsandri. Alecu Russo, 
fon Creangă. Sado- 
veanu, George Coș
buc, Ovid Densusianu, 
St. O Iosif, Octavian 
Goga, Panait /strati. 
ori. dintre contempo
rani. Mihu Dragomir. 
Nicolae Labis. Victor 
Tulbure. Al. Andri- 
țoiu. Ion Horea, Miron 
Scarobete. floria Bă- 
descu. Socot suficient 
să-l citez pe cel mai 
mare dintre ei. Mihai 
Eminescu, poetul nos
tru național, care spu
nea că e mai bine să 
te adapi din izvorul 
curat ca lacrima al 
poeziei populare. De a- 
celași spirit sini, că
lăuzite îndemnurile 
ctitorului de spiritua
litate românească, fon
datorul marelui Festi
val național „Cintarea 
României", secretarul 
general al partidului, 
președintele Repu
blicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tocmai de aceea in 
aceste zile, cind am 
auzit că in centrul u- 
niversitar Iași se des
fășoară secția de fol
clor a celei de-a 
XVIf-a ediții a Festi
valului artei și crea
ției studențești n-am

FOLCLORUL I CU DIPLOMĂ
mai așteptat nici o in
vitație. și „pac, pac, 
pac", cum zice Alec- 
sandri. intr-un cinticel 
de-al său. am și pur
ces la 
aj unul 
prilie. 
căreia, 
să se 
fapt, 
tare artistică a studen
ților — festivalul de 
folclor. Fără emfaza 
academică, simplă, de. 
parcă ar fi fost o co
loană de Ioni și Ru- 
xandre, au descins in 
pas de ioc. din preaj
ma teiului, 
de la Copou, 
universitatea 
rile căreia 
frescele pictate cu al
bastru eminescian 
Sabin Bălașa 
murală unică 
ropa, egalată, 
de marii pictori 
Mexic, in decorarea u- 
niversității de stat din 
Mexico) pină in piața 
din fata Casei de cul
tură o tineretului, care 
parcă niciodată nu a 
fost mai justificat să 
se cheme MIHAI E- 
MINESCU. Prea scruta 
cu privirile alaiul ma
rele poet din statuia de 
la răscruce și prea ve
gheau din 
Bibliotecii 
universitare, tomurile 
eminesciene de folclor 
și interpretarea lui.

Entuziasmat de-ati- 
ta chiu și cînt, ca. și 
de tactul ușor al unor 
dansuri, cum ar fi zis 
George Coșbuc. in 
urechi imi murmurau 
totuși stihurile emi
nesciene : „La mijloc 
de codru des / Toate 
păsările ies / Din.hu- 
ceag de aluniș / La vo
iosul luminiș...". Ilu- 
ceagul nu era. dar 
piața devenise un vo-

Iași. încă din 
1 zilei de 24 a- 

in dimineața 
. la ora 9 urma 

pornească, de 
marea manifes-

ios luminiș, cum avea 
să fie și scena, asalta
tă de atenția studen- 
țimii — și nu numai 
—■ ieșene, timp de trei 
zile, pini la spectaco
lul de gală, perfect a- 
decvat dictonului la
tin „Finis coronat 
opus", incheiat cu un 
academic, i 
„Gaudeamus 
spectacol din.

a lipsit 
surpriză, 

absolvent

traditional 
igitur", 

care 
totuși 

ingine- 
Darie 

de la

Poelului. 
pe lingă 
in holu- 
se află i

de 
(creație 
in Eu- 
numai 

din

ferestrele 
centrale

nu 
o 
rul 
Nicolae, venit 
Vaslui, locul său natal 
și cel profesional, pen
tru a le face mai ti
nerilor săi colegi o 
demonstrație hitră de 
virtuoz. cu vioara, 
in genul lui Radu 
Gheorghe.

Să ne bucurăm deci 
că avem o studențime 
care nu și-a uitat cin- 
tecul, jocul, și portul 
„din moși-strămoși", 
cum s-a intitulat un 
spectacol al clujenilor. 
Dar dacă a fost cine
va „fruncea", atunci 
aceștia au fost timi
șorenii, care au in 
grupul de îndrumători 
pe lectorul universitar 
dr. Vasile Crețu, pe 
universitarul core
graf Emilian Dumitru, 
care păstorește „dan-, 
sul bănățean" din pli
nă tinerețe, altfel el 
fiind oltean din Balș. 
Atît bun gust, atita 
armonie au sălășluit 
in spectacolele timi
șorenilor incit se poa
te vorbi de un stil de 
a înțelege, de a con
cepe interpretarea fol
clorului. incit cea mai 
bună definire rămine 
tot o parafrază : „Sti
lul e folclorul însuși". 
Pină și sârbii din gru
pul vocal coregrafic 
„Mladost" s-au inte
grat in acest stil, incit

cu o 
femeiască 

după cum 
moldovene", 
de la Fa- 

mecanică

vecinii noștri din tara 
■prietenă ar fi trium
fat de emoție si min- 
drie văzindu-i cum 
știu să etate si să joace 
siruește. Același lu
cru l-aș putea spune 
ca m-a fulgerat la ve
derea dansurilor ma
ghiare și germane 
prezentate fie de cen
trul universitar Bra
șov, fie de cel din Tg. 
Mureș. Brașovul a 
avut cinstea de a des
cinde concursul 
crihalmă 
îndrăcită. 
„Plaiurile 
ansamblul
cultatea de 
din Iași, cu Vergelul 
și năbădăioșii urși de 
la Tibana l-au inehe- 
iat. Urșii de la Tibana 
nu erau alții decit doi 
elevi de la școala ge- 

. nerală din comuna Ti
bana. Semn că gene
rațiile de studenti in- 
terpreți de folclor 
n-au de ce să se ne
liniștească, alte și alte 
valuri vin din urmă. 
Mai ales cind „Babe
le" din Pojorita, joc 
cules și pus in scenă 
de un mare specialist 
al genului precum
Viorel Vatamaniuc, 
nu ezitau să se
fălească printr-o stri
gături : „C-așa juca 
mama me / Cind era 
cu mine gri".

în voiosul 
au ieșit si 
mineri din 
care, numai
fluiere, ne-au 
murat de emoție, fără 
să apeleze la decibeli, 
cum zicea prof. dr. 
docent Mihai Pop, 
președintele unui ju
riu de-a dreptul aca
demic al folclorului, 
din care nu a lipsit 
un rapsod, cu diplo
mă. ca Gheorghe Tur-

luminiș 
studenta 

Petroșani 
cu doua 

cutre-

da. debutant tot pe 
vremea studenției pe 
scena folclorului, deși 
el era discipol .ti fa
cultății de canto a 
Conservatorului „G. 
Dima" din Cluj-Napo- 
ca. Tot de la aceeași 
înaltă instituție de in- 
vățămint muzical pro
vine și. taraaotlstul. 
unic în lume. Dumitru 
Fărcaș. conducătorul 
muzical nl ansamblu
lui studențesc ..Măr
țișorul" al casei de 
cultură a studenților 
clujeni, pe care tot un 
cadru didactic univer
sitar. Laurențiu 
dorog. o conduce 
trei decenii.

Altfel, in acest „co
dru. des", in care au 
ieșit toate păsările 
cintind pre limba lor 
„și rotindu-și pene
le, / ca mind.ro. sprin- 
cenele". n-au lipsit 
nici unele uscături su
părătoare pentru ni
velul atins de aceas
tă mișcare folclorică 
exemplară. Mă gin- 
desc la unele „aven
turi aproximative", 
cum ar zice un scri
itor comic, ale bucu- 
reștenilor in interpre
tarea unor 
precum 
iarnă" de la 
— Brăila sau 
Viatului" din 
vița, ca și la 
lismele din 
unor clujeni. 
Hune totuși 
Facultatea de 
că agricolă din Bucu
rești, care nu prea a 
mers pe arătură in in
terpretările sale.

Deși premii s-au dat, 
cită frunză si iarbă, 
dacă ar fi fost in pu
terea mea, as fi acor
dat două premii abso
lute timișorenilor și 
marelui rapsod tara-

Uo- 
de

obiceiuri 
„Călușul de 

Gropeni 
„Iarba 

Dimbo- 
natura- 
evoluția 
O men- 

pentru 
mecâni-

gotist Dumitru Făr
caș. Folclorul pentru 
studenți, de la acest 
stadiu irifCepe.

Dar studenții ca in- 
terpreți de folclor 
'.rebuie evaluați in 
perspectivă, ca viitori 
instructori si meto- 
diști in marea mișca
re de educație si crea
ție a maselor, Festiva
lul național „Cintarea 
României". Ce-ar fi ca 
în mijlocul verii, 
merii, ca perii, 
mai talentați și 
pricepuți 
studenți 
mai — si fie reuniți, 
sub egida U.A.S.C.R.. 
in taberele de la Izvo
ra Mureșului sau in 
altă parte, la Suceava. 
Slănic-Moldova sau 
Piriu Rece, și să fie 
pregătiți de specialiști 
pricepuți, pentru a 
putea deveni o dată cu 
integrarea în produc
ție și instructori artis
tici ? N-ar fi și aceas
ta o altă fată a inte
grării social-cultural- 
educative ? Fără în
doială că da.

Dar. ca să încheiem, 
trebuie să spunem, că 
in esența sa. dincolo 
de unele încercări ne
izbutite, concursul de 
folclor al studenților 
patriei din centrul 
universitar Iași ne-a 
convins încă o dată 
că „folclorul cu diplo
mă" nu e o invenție 
metaforică a noastră, 
ci o impresionantă 
realitate a activității 
cultural-educative a 
studenților pentru 
care organizația lor. 
recent sărbătorită pen
tru cele trei decenii 
de la înființare, meri
tă toate elogiile.

ca 
cei 

mai 
folcloriști 

si nu nu-
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PARTIDUL — promotorul
aspirațiilor supreme ale poporului

(Urinare clin pag. I)
pacifiste și contra planurilor război
nice".

Acționînd in concordanță cu im
perativele vremii și în scopul evi
tării catastrofei național-statale în 
cazul unei invazii a statelor fas
ciste, revizioniste. Partidul Comu
nist Român s-a orientat spre o acti
vitate intensă in rindurile maselor 
populare, spre contacte și legături 
eu toate organizațiile și partidele 
politice in măsură să contribuie la 
realizarea unui front comun de 
luptă, capabil să salvgardeze inde
pendența țârii și să apere frunta
riile ei. Rezultatul acestei activități 
s-a materializat in numeroase acțiuni 
antifasciste și antirăzboinice, in crea
rea a zeci de organizații de masă 
democratice, antifasciste, legale si 
semilegal®, intemeia-te, conduse sau 
influențate de partid, printre care*! 
Comitetul Național Antifascist, in a 
cărui conducere s-a ilustrat prin dir- 
zenie și eroism revoluționar to
varășul Nicolae Ceaușescu. Comite
tul Antirăzboinic. Liga Muncii. Blo
cul Democratic. Frontul Plugarilor. 
Frontul Studențesc Democrat. Uniu
nea oamenilor muncii maghiari din 
România (M.A.D.O.S.Z.), Uniunea 
Patrioților, Apărarea patriotică ș.a.

Dintre numeroasele acțiuni de 
luptă organizate de Partidul Comu
nist Român in acești ani se deta
șează marile demonstrații antifas
ciste și antirăzboinice de la 1 Mai 
1939, in organizarea și conducerea 
cărora un rol determinant l-a avut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și tovarășa Elena Ceaușescu, de
monstrații care s-au inserts in isto
rie, ca o mărturie a. combativității 
comuniștilor, a întregului popor, 
ferm hotărit să apere hotarele tării 
amenințate de politica agresivă a 
hitlerismului. de pretențiile revizio
niste ale statelor fasciste. Referin- 
du-se la manifestările cu caracter 
antifascist din această perioadă, to
varășul Nicolae
„Creșterea avintului 
iifaseiste 
(iile de masă desfășurate 
1935—1938 
popular, in 
riște de la 
vigoarea și
avut un puternic ecou international 
— arăta hotărirea poporului român 
de a se opune infeudării țării Ger
maniei naziste, de a 
apărarea democrației 
sale naționale".

Sfirșitul 
marchează 
Germaniei 
niei, care
la subjugarea țării intereselor impe
rialismului german, la știrbirea 
gravă a suveranității și independen
tei naționale. Prin dictatul fascist 
de la Viena, din august 1910, o în
semnată parte a pămintului româ
nesc a fost smulsă din trupul tării. 
Ca răspuns la acest atentat odios 
împotriva independenței și suvera
nității naționale, a integrității hota
relor țării, întregul popor român a

Ceaușescu arăta : 
mișcării an- 

oglindit in manifesta
ta anii

sub lozinca frontului 
demonstrațiile antihitle- 
1 Mai 1939, care, prin 
combativitatea lor. au

lupta pentru 
și libertății

al patrulea 
presiunilor

V *
$

deceniului
accentuarea

hitleriste asupra Romă- 
au dus in cele din urmă

desfășurat puternice manifestații de 
protest care au reprezentat o ex
presie a hotăririi de a salvgarda 
independenta patriei, de a lupta 
pentru refacerea integrității statului.

Instaurarea regimului militaro- 
fascist in septembrie 1940. prin aca
pararea puterii de către 
nescu. sprijinit de Garda 
consecință a amestecului 
nilor tot mai brutale ale 
hitleriste — a deschis calea aservi
rii totale a țării noastre de către cel 
de-al Ill-lea Reich, care a impus 
un regim de adevărată ocupație. Ve
nirea trupelor hitleriste in țară a 
fost întîmpinată, de la bun început, 
cu ostilitate de masele largi popu
lare, de către armată. Pentru po
porul român, trupele hitleriste re
prezentau acea forță brutală sub a 
cărei amenințare a fost impus 
Dictatul de la Viena și au fost, 
aduse la putere cele mai reacționare 
cercuri politice!.

înfeudarea economică, politică și 
militară a tării de către Germania 
nazistă a determinat o opoziție cres- 
cindă a maselor populare. Lupta 
antifascistă desfășurată cu putere de 
poporul român, de-a lungul mai 
multor .ani ,s-a transformat intr-o 
amplă .mișcare de rezistentă an
tihitleristă care a căpătat caracter 
naționaL Aspirațiile poporului român 
și-au găsit cel mai fidel exponent 
in Partidul Comunist Român, care a 
înțeles, in toată amploarea, nu 
numai gravitatea situației, dar si 
modalitatea de a. coaliza într-un 
singur șuvoi lupta clasei muncitoare 
— forța cea mai combativă, hotări- 
toare a mișcării antifasciste 
ziția dirză 
energic ăl 
nica stare 
din armată, împotrivirea întregului 
popor față de dominația Germaniei 
naziste, față de 
antonesciene.

Realizarea unui 
antihitlerist, criza 
al lui Antonescu, 
trul spre care era împinsă țara au 
făcut ca răsturnarea guvernului an- 
tonescian. ieșirea din războiul antiso- 
vietic să reprezinte voința întregului 
popor, să apară ca o necesitate arză
toare, vitală pentru însăși existenta 
națională, pentru salvgardarea inte
reselor 
pentru dezvoltarea 
cietății 
ditii, insurecția din 
care a marcat începutul 
de eliberare socială și' 
antifascistă și antiimperialistă, s-a 
inserts legic pe Cirul neîntrerupt al' 
luptei seculare a națiunii noastre

Ion zXnto- 
de fier — 
și presiu- 
Germaniei

81

opo- 
a țărănimii, protestul 

intelectualității.' puter- 
de spirit antihitleristă

regimul dictaturii

larg front național 
regimului militar 
precum și dezas-

supreme

i românești, 
insurecția

ale națiunii-, 
viitoare a 

în aceste
August 1944,

revoluției 
națională.

so-
con-

pentru apărarea independentei, fău* 1 
rirea și consolidarea statului națio- I 
nai unitar, pentru afirmarea ' liberă 1 
și suverană a tării noastre in arena 
internațională. „Declanșarea revolu
ției de eliberare socială și națională 
din august 1941 — arată secretarul j 
general al Partidului Comunist Ro- s 
mân. tovarășul Nicolae Ceaușescu — j 
a inaugural o etapă nouă in istoria | 
patriei, a deschis calea împlinirii ' 
idealurilor și năzuințelor <le drep- ) 
late și libertate ale poporului ro- J 
mân, a cuceririi depline a indepen- / 
denței și suveranității naționale, a \ 
afirmării României ca națiune liberă ) 
și demnă în rinclul națiunilor lumii", i

Forța eu care România s-a an- ’ 
gajat în lupta pentru zdrobirea ma- 
șinii de război hitleriste și redobîn- 3 
direa independenței sale națiorțale ) 
și de stat a confirmat — încă o dată ) 
— capacitatea întregului popor d« • 
a se ridica împotriva oricărei do- > 
minatii străine, victoria din August j 
1944 potențind transformările de- f 
mocratice și revoluționare pe car«\ 
le-a cunoscut ulterior societatea , 
românească, activitatea politico-di- 
plomatică a guvernului român pen-A 
tru apărarea și consolidarea înde- î 
pendenței și suveranității național» 1 
a României. i

După înfăptuirea revoluției de elL-.,| 
berare socială și națională, anti- l 
fascistă și antiimperialistă, in anii ? 
construcției noii orinduiri. și înde- J 
osebi in perioada de după Con- 1 
greșul al IX-lea, de cind în fruntea t 
partidului și statului se află iova- i 
râșul Nicolae Ceaușescu. progresul J 
economico-social al patriei a cunos- ) 
cut un avinl. fără precedent. Ca \ 
urmare a sucoeselor remarcabila > 
obținute in toate domeniile, Roma- .■ 
nia și-a consolidat independența șt ț 
suveranitatea, și-a extins și diver- f 
sificat fără precedent, relațiile cu ' 
celelalte țări, afirmindu-se ........   '
factor activ pe arena ii 
lâ in lupta pentru 
și mai dreaptă pe

La împlinirea a 
făurirea Partidului 
întregul nostru popor 
încredere viitorul, adine convins că 
deplina unitate moral-politică a po
porului român în jurul partidu
lui nostru comunist, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. reprezintă un 
uriaș izvor de forță al societății 
noastre socialiste, condiția funda
mentală pentru ridicarea țării p« 
trepte rfoi ale prosperității și pro
gresului, pentru consolidarea inde
pendenței și suveranității patriei, 
pentru amplificarea istoricelor sal» 
cuceriri revoluționare.

u-se ca un •. 
nternaționa- *
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o lume mai bună 
planeta noastră.
66 de ani de 1* 
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în prima parte a dezbaterii cu 
acest titlu (vezi ..Seînteia" din 24 
aprilie 1987) au fost evidențiate con
dițiile social-politice în care are loc 
astăzi in țări din Europa occidentală 
o reactivare a ideologiei și a prac
ticilor politice ale neofascismului, 
caracterul antidemocratic și antiuma- 
nist al acestor orientări politice de 
extremă dreaptă.

Continuăm analiza semnificațiilor 
actuale ale acestui fenomen politic 
si ideologic a cărui proliferare în
grijorează cercuri tot mai largi ale 
opiniei publice din țările respective 
pentru pericolul real pe care îl re
prezintă pentru climatul politic din 
aceste țări, ca și pentru pacea și 
independența popoarelor. „Nu tre
buie să trecem cu vederea — sub
linia in acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — faptul că pe 
plan internațional asistăm, in ulti
mul timp, la o reactivare a celor 
mai negre forte ale reaețiunii și fas
cismului, care, sub diferite forme, 
încearcă să reînvie practicile si con
cepțiile retrograde, rasiste atit in 
via(a ideologică și politică, cit și in 
activitatea socială din diferite țări".

La dezbaterea organizată pe aces
te teme de redacția noastră au 
participat : lector univ. dr. Nicolae 
Angliei, dr. Marin Badea și Vasile 
Fornea.

Strategia 
destabilizârii politice

NICOLAE ANGHEL : Ca și. 
In genere, „teoriile" produse de 
extrema dreaptă — pe cit de 
numeroase, tot pe atit de con
fuze și de sectare — grupările sale 
organizaționale sint puțin structu
rate, neviabtle în timp și de aceea 
supuse unor permanente „remode- 
lări" și restructurări dictate cel mai

adesea de presiunea unor obiective 
practice imediate (a impune o pre
zență specifică in perioadele cam
paniilor electorale sau a organiza o 
anume acțiune teroristă).

In plan ideologic, temele care au 
deja o mare audiența în conștiința 
publică : asigurarea dreptului la 
muncă, preocupările pentru imbună- 
tățirea asistenței sociale și a sănătă
ții publice, sînt speculate in mod 
demagogic și amestecate in scop di
versionist cu propuneri antiimigra- 
ționiste, rasiste, cu accente critice la 
adresa slăbiciunilor regimului parla
mentar, cu o așa-zisă „denunțare a 
tarelor societății burgheze" și a 
democrației burgheze in favoarea 
unui regim de „ordine și autoritate". 
Ideologia neofascistă recuperează 
adesea, in beneficiul propriu, teme 
majore cum este aceea a „deperso
nalizării individului și a crizei sis
temului său de valori", erijindu-se 
în salvatoarea „culturii creștine oc
cidentale" in fața pericolului „comu
nismului ateu".

MARIN BADEA: Atacînd structuri 
politice si instituționale ale insăși 
democrației burgheze in statele 
în care ființează, organizațiile neo
fasciste, la fel ca și mișcările fas
ciste antebelice in perioada lor de 
ascensiune, supun unei critici viru
lente de pe pozițiile nihiliste ale 
extremei drepte democrația, parti
dele politice și regimurile par
lamentare, învinuindu-le de ne
putință în rezolvarea probleme
lor economice si sociale ce confruntă 
in prezent societatea capitalistă ; de 
toleranță păgubitoare față de miș
cările revendicative ale maselor 
populare, față de existența forței de 
muncă străină, care ar fi vinovată 
de existența șomajului printre mun
citorii autohtoni ș.a.m.d. Ntirnber-

gul — ca instanță internațională ce 
a condamnat fascismul și crimele 
sale la adresa umanității, a culturii 
și civilizației făurite de om — este, 
în optica mișcărilor neofasciste, o

însoțite de acte teroriste, de folosire 
a forței — așa cum au fost atîtea 
și in anii din urmă fie in Italia sau 
R.F. Germania, fie în Franța, in 
Spania. Portugalia etc.

în țările Europei occidentale, indife
rent de formele pe care le îmbracă 
mitul superiorității rasiale a unor 
popoare asupra altora, reprezjrtlâ 
astăzi un pericol real. Reluarea te-

Nocivitatea ideologiei și practicilor
politice ale neofascismului ®

amintire rușinoasă, o pecete artifi
cială care trebuie înlăturată, fiindcă 
instanța de la Nurnberg ar fi con
damnat nu oamenii, ci „ideile, dis
ciplina, curajul, energia, loialitatea", 
adică trăsături spirituale ce ar oa- 
racteriza fascismul și neofascismul, 
trăsături viabile, ce ar trebui intens 
cultivate și mereu cizelate. „Europa 
nu va exista, renașterea nu va 
începe decit în ziua cind această 
judecată nedreaptă va fi reprobată 
și abrogată... In acea zi, judecata 
de la Nurnberg nu va mai fi decit 
cea mai rușinoasă amintire a trecu
tului nostru de sclavi", susține unul 
dintre adepții neofascismului in 
Franța.

Sint toate acestea simple expresii 
ale nostalgiei după un trecut al 
viselor neîmplinite ori banale ingre
diente intr-o ideologie eclectică și 
inofensivă ? Nu. acestea nu sint 
simple rătăciri sau erori întimplă- 
toare ale spiritului, cu atit mai puțin 
atunci cind ele sint frecvent

Riposta energică 
a forțelor politice 

democratice 
împotriva reactivării 
pericolului fascist

VASILE FORNEA : Similitudinea 
dintre natura istorica a fascismului 
și cea a neofascismului, precum și 
primejdia gravă pe care politicile 
fasciste au reprezentat-o în deceni
ile trei și patru pentru democrație, 
libertate și pentru pacea lumii 
sînt de natură să trezească o îngri
jorare legitimă in rindul unor largi 
categorii sociale in legătură cu 
reactivarea în zilele noastre a unor 
forțe politice ostile valorilor demo
cratice, progresului social, păcii și 
libertății popoarelor.

în acest context, recrudescența 
rasismului si a antiimigpațlonismului

zeior antiștiințifice ale inegalității 
biologice și intelectuale a raselor 
umane pentru justificarea sau legi
timarea politicii de apartheid, a ex
ploatării și războaielor de cotropire, 
a subjugării unor popoare de către 
altele prezintă un serios pericol 
pentru cauza democrației și pro
gresului social, față de care trebuie 
să luăm o poziție fermă de demas
care și combatere politică și ideo
logică. Mișcările social-politice și 
ideologice care propagă rasismul sînt 
expresii ale vechiului, ale unor 
raporturi sociale devenite anacronice, 
tind să conserve orînduieli nedrep
te, s-ă întoarcă istoria inapoi. Ase
menea concepții au alimentat tot
odată activitatea anticomunistă, de 
ponegrire și denaturare a realități
lor din ' țările socialiste. Ele se 
manifestă ca instrument în miinile 
reaețiunii și ale imperia'ismului. slu
jind politica de exploatare socială 
și națională, de dominație și asu
prire a altor popoare.

MARIN BADEA : Fie că privim 
fenomenul neofascist din perspec
tivă ideologică sau din cea a ma
nifestărilor politice nemijlocite se 
ieviden.țiază că premisa social-istorică 
a recrudescenței ideilor de tip fas
cist o reprezintă însăși criza struc
turilor economico-sociale ale capi
talismului contemporan. Această 
criză este desigur departe de a 
avea un caracter rectiliniu. Nu se 
poate spune, astăzi, de aceea că ea 
ar duce in mod automat și de la 
sine la prăbușirea orinduirii bazate 
pe exploatare, după cum nu se poate 
vorbi nici de iminența absolută a 
instituirii unor regimuri fasciste și 
totalitare in aceste țâri. Faptul că 
alternativa fascista nu reprezintă 
cituși de puțin o fatalitate a fost 
demonstrat, la scara istoriei, de re
zultatele pozitive pe care le-a putut 
avea o bună perioadă de timp poli
tica de front popular a forțelor de
mocratice și progresiste in anii 
interbelici, dar și de posibilitatea 
reală a zilelor noastre ca forțele 
progresiste și democratice, in frunte 
cu clasa muncitoare și partidele ei 
politice, să constituie un front de 
acțiune eficientă pentru contraca
rarea tentativelor neofasciste de 
destabilizare politică și de submi
nare a democrației. Așa cum este 
cunoscut, in deceniile trei și patru, 
erodarea forței partidelor politice 
burgheze in exercitarea cu mijloace 
democratice a puterii a fost un fapt 
de evidență. El a creat condiții 
suplimentare pentru înflorirea așa- 
zisului fenomen de „lipsă a puterii 
politice", ceea ce a condus la pune
rea directă în cauză a înseși capa
cității forței executive a statului 
democratic. Această situație s-a con
stituit atunci intr-o adevărată an
ticameră a prăbușirii sistemului po
litic al democrației burgheze, favori- 
zind ridicarea, pe ruinele acestuia, a 
regimurilor politice dictatoriale, fas

ciste. Se poate spune că în epoca la 
care ne referim erodarea treptată « 
sistemului politic burghezo-liberal — 
îndeosebi criza instituțiilor parla
mentare — a fost o premisă istorică 
reală ce a favoriza* instituirea unor 
regimuri fasciste. Aceasta nu în
seamnă insă că trebuie acceptat» 
teze, ca cea a istoricului Erns Nolte, 
după care sistemul politic liberal ar 
fi „prima condiție a fascismului".

A supralicita o asemenea relați» 
înseamnă a ignora nu numai adevă
rata esență antidemocratică a fas
cismului. ci și ansamblul contextului 
istoric în care s-au manifestat sau 
in care se manifestă azi orientării» 
de tip fascist in viața politică « 
societății capitaliste. „Azi in lumea 
capitalistă, arăta in acest sens se
cretarul general al partidului, sint 
din nou scoase Ia lumina zilei, sub 
o formă modificată, vechile teorii 
infrinte și compromise la timpul 
lor, cu scopul de a crea confuzii în 
rindul diferitelor pături sociale, de 
a ascunde racilele orinduirii burghe
ze și a dezorienta pe cei care caută 
un drum nou in evoluția societății".

Atit in perioada imediat următoa
re încheierii celui de-al doilea 
război mondial, cit si în deceniil» 
ulterioare, inclusiv in prezent, ten
dința reactivării, teoretice și orga
nizatorice. a fascismului a fost și 
este confruntată cu o ripostă energi
că a forțelor politice democratice si 
progresiste, in primul rind a clasei 
muncitoare și a partidelor ei. Ideo
logia neofascistă a fost și est» 
vehement respinsă de popoarele 
lumii, din perspectivă democratică 
și umanistă, pornind de la adevărul 
că lupta împotriva acestor forța 
reacționare este o parte integrantă 
a luptei pentru destindere, pentru 
pace, pentru independența popoa
relor.

Dezbatere realizată d» 
loan STĂNESCU

mind.ro
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă adresez dum

neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România și poporului prieten 
român cele mai sincere salutări și dorința de noi și tot mai mari succese 
în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru aprofundarea 
continuă a prieteniei și colaborării dintre partidele, țările și popoarele 
-noastre.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării a 30 

de la semnarea Tratatului 
Roma privind crearea Comunității 
Economice Europene, Jan Koninckx, 
ambasadorul Belgiei la București, în 
calitate de reprezentant al tării care 
deține președinția C.E.E., a oferit, 
marți, o recepție.

Au luat parte Ilie Văduva, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, mem
bri ai conducerii altor ministere și 
instituții centrale.

Au participat ambasadorii țărilor 
membre ale C.E.E. la București.

_ *Tn Capitală a avut, loc, marți, o 
gală de filme pe teme de educație 
sanitară realizate de Consiliul Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
înscrisă în programul activităților

de ani 
de la

premergătoare Zilei mondiale a Cru
cii Roșii, manifestarea ane, în acest 
an, genericul „Pentru sănătatea co
pilului". A urmat un concurs inspi
rat din activitatea Crucii Roșii, la 
care au participat membri ai forma
țiunilor sanitare de Cruce Roșie din 
București. Cîștigătorilor concursului, 
organizat sub deviza „Sănătatea ma
mei și a copilului", li s-au decernat 
premii și mențiuni.

In cadrul acelorași acțiuni, în mu
nicipiile reședință de județ și în 
Capitală se desfășoară adunări ale 
activului din domeniul sanitar și al 
organizațiilor de Cruce Roșie, cu 
care prilej se prezintă expuneri pe 
tema : Creșterea și educarea copii
lor — preocupare permanentă a 
partidului și statului nostru.

(Agerpres)

De Ia Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
anunță că datorită executării unor 
lucrări la pasajul între calea ferată 
de centură și DN 3 București — 
Lehliu — Călărași, la km 11 plus 600, 
în ziua de miercuri, 6 mai 1987. cir-

culația rutieră va fi întreruptă intre 
orele 8—15. Traficul rutier va fi 
deviat în acest interval prin DJ 301 
(șoseaua Cernica) și drumul de cen
tură pină la revenirea în DN 3.

(Agerpres)

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație

Inaugurarea Șantierului national al tineretului de la 
Sistemul de îmbunătățiri funciare „Cîmpia Buzăului64

TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Intr-o atmosferă entuziastă, marți 
5 mai a avut loc adunarea festivă de 
deschidere a activității Șantierului 
național al tineretului de la Sistemul 
de îmbunătățiri funciare Cîmpia Bu
zăului — Buzău.

A fost prezent tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului Centrai al U.T.C.

Au 'participat activiști de partid 
și de stat, cadre ale U.T.C.. oameni 
ai muncii, foști și actuali brigadieri.

Constituit ca urmare a sarcinii de 
mare răspundere încredințate ti
nerei generații de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. de a participa cu întreaga ca
pacitate de muncă, gîndire și iniția
tivă la transformarea revoluționară 
a naturii, la înfăptuirea Programului ... - -................
re, 
va 
lor 
rea 
bile în nordul Cîmpiei române.

Mindri de a prelua, ca pe o nobilă 
și simbolică ștafetă, tradiția muncii 
pentru țară, tinerii brigadieri s-au 
angajat să realizeze, pină la sfirșitul

*
Lucrările de îmbunătățiri funciare 

ce vor fi executate in acest an de 
tinerii brigadieri de aici se inte
grează organic intr-unui din cele mai 
mari și îndrăznețe obiective de acest 
gen : amenajarea hidroameliorativă 
„Cîmpia Buzăului", pentru care au 
fost alocate mari fonduri de investi
ții. Complexul de lucrări „Cîmpia 
Buzăului" cuprinde amenajarea pen
tru irigații a 35 160 hectare, desecări 
pe 14 300 hectare, drenaje pe 3 513 
hectare, combaterea fenomenelor de 
sărăturare pe 4 674 hectare, regulari
zarea văilor și piraielor pe 94 kilo
metri, precum și a torenților pe 79 
kilometri, in vederea opririi eroziu
nii solului.

In conformitate cu indicațiile date 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiec- 
tanții au conceput acest sistem in așa 
fel incit apa să fie prelevată gravi
tațional din canalul energetic pentru 
irigarea suprafeței 
dreaptă a riului

național de îmbunătățiri funcia- 
acest nou șantier al tineretului 
contribui la realizarea obiective- 
noii revoluții agrare, la obține- 
unor recolte mari, sigure și sta-

de pe partea 
Buzău, udările

acestui an, un volum de lucrări în 
valoare de 184 milioane lei, să des
fășoare o activitate ritmică, la cei 
mai inalți parametri de eficiență și 
calitate.

Participanții la adunarea festivă, 
într-o atmosferă însuflețitoare, de 
puternică angajare patriotică, revo
luționară, au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă în care 
se spune :

Pentru brigadierii de pe acest nou 
șantier național al tineretului, înce
perea lucrărilor în aceste momente 
in care întreaga țară se pregătește 
să intîmpine cu noi și semnificative 
izbinzi Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român, eveniment 
istoric de o deosebită importanță în 
viața partidului, a întregului nostru 
popor, constituie răspunsul concret 
al tinerei generații a României so
cialiste la minunatele condiții de 
muncă, viață și afirmare create in 
această perioadă caracterizată prin 
profunde transformări economice, 
sociale și politice, in care tot ce s-a 
creat pe pămînful scump al patriei 
poartă pecetea gîndirii clarvăzătoare, 
profund novatoare și revoluționare 
a dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general,

★
urmînd să se realizeze in cea mai 
mare parte prin brazde, iar pe partea 
stingă, prin pompare, pe 10 500 hec
tare, ceea ce asigură o mare econo
mie de energie și sporirea eficienței 
acestor lucrări deosebit de impor
tante pentru o zonă de cultură com
plexă — cu cereale, plante tehnice, 
legume, cu plantații viticole și pomi
cole.

Tinerii brigadieri de la Șantierul 
național de la Vlmeni s-au angajat 
să execute in 1987 amenajarea pen
tru irigații și modernizarea sisteme
lor existente pe 31 318 hectare, dese
cări și completări pe 5 520 hectare, 
drenaje pe 200 hectare, amenajări de 
ravene și torenți pe 9 km și regu
larizări de văi pe 9.4 km, De aseme
nea, vor asigura montarea a 44 km 
de conducte premo, a 600 km de 
conducte din azbociment, a 55 km de 
conducte din PVC și alte lucrări de 
construcții hidrotehnice în valoare 
totală de 184 milioane lei.

mul! iubite și

genial ctitor al României de azi și 
de miine, epocă pe care cu aleasă 
satisfacție și nețărmurită mindric 
patriotică am incrustat-o in istoria 
și conștiința noastră națională drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Noi, brigadierii acestui nou șantier 
național al tineretului, mindri de a 
fi chemați să participăm la înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, la asigurarea unor producții 
agricole mari, sigure și stabile, vom 
cinsti locul de onoare acordat in 
marele front al muncii pentru țară, 
executînd întocmai și Ia timp sarci
nile ce ne revin din Programul na
țional de îmbunătățiri funciare.

Reafirmîndu-ne prin tot ce am în
făptuit și vom înfăptui adeziunea 
la înaltele idealuri ale acestui timp 
eroic, de 
luminoasă 
investirea cu calitatea de brigadier 
înseamnă, 
construcție morală, spirituală și pro
fesională, ne angajăm să ducem mai 
departe experiența și nobilele tradi
ții ale muncii acumulate pe șan
tierele tineretului, să realizăm și aici, 
în Cîmpia Buzăului, o adevărată 
școală de muncă și viață a tineretu
lui, un spațiu de manifestare plena
ră a competentei profesionale și a 
responsabilității comuniste.

•k
— Viitoarele noastre fapte de mun

că — ne spune Constantin Radu, co
mandantul Șantierului national al 
tineretului — se vor alătura boga
telor tradiții ale brigăzilor buzoiene, 
care au fost prezente de-a lungul 
anilor pe mari șantiere ale tării. Atlt 
noi, buzoienii, cit și ceilalți brigadieri 
din țară sintem conștienți de sarci
nile majore pe care ni le-am asumat. 
Sintem conștienți că realizarea aces
tui impresionant obiectiv din cadrul 
Programului național . de îmbu
nătățiri funciare, elaborat sub directa 
îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, va asigura folo
sirea unitară și cu maximum ran
dament a tuturor suprafețelor de 
teren din județele Buzău și Prahova, 
realizarea unor producții agricole 
mari, sigure și stabile, potrivit obiec
tivelor noii revoluții agrare.

grandioasă
perspectivă, conștienți că

dezvoltare și

înainte de toate, auto-

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii

-

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Exigențele calității

Printre numeroasele materiale 
consacrate eforturilor pentru îmbu
nătățirea calității produselor — 
unul din obiectivele majore stabi
lite de Congresul al 27-lea 
p.c.u.s. ■ --------- -

al 
ziarul „PRAVDA" publi

că o relatare despre schimbările 
intervenite in ultima vreme în acest 
sens la Combinatul „Severonikel" 
din orașul Moncegorsk, regiunea 
Murmansk. La combinat are loc în
locuirea cuptoarelor de topit mine
reul și convertizoarelor cu altele, 
mai mari și mai perfecționate. 
Lupta pentru calitate începe la to
pitorie, prima verigă în producția 
metalelor neferoase. Tocmai aici 
este concentrată atenția celor ce 
lucrează pe linia recepționării de 
către stat a producției. Vn control 
intermediar se desfășoară asupra 
respectării tehnologiei de fabrica
ție, a semiprodusului de cupru.

Dintr-o recentă verificare prin

sondaj a semiprodusului a rezul
tat că acesta conținea mai mult 
fier decit era normal. S-a atras 
atenția conducerii secției, care, in 
fața exigenței recepționerilor, a 
luat măsurile necesare. Aceștia au 
insistat, de asemenea, ca la fiecare 
cuptor să fie instalate aparate pen
tru a nu se mai topi minereul 
„după ochi", numai pe baza expe
rienței, cum se intimpla altădată. 
Au fost întocmite și puse la inde- 
m'ină instrucțiuni privind suprave
gherea procesului de topire. S-au 

■ luat și măsuri de cointeresare ma
terială. Cantitatea de produse ne
corespunzătoare a scăzut simțitor.

De la topitorie, recepționerii de 
stat ai producției merg in alte sec
ții, urmărind amănunțit întreaga 
linie tehnologică — scrie ziarul, 
In prezent, 98 la sută din producția 
de metale neferoase a combinatului 
răspunde celor mai inalte exigențe 
de calitate.

Locuințe moderne

>

(
I

în Republica Democrată Germa
nă se realizează un amplu program 
de dezvoltare a tuturor localități
lor. Sub deviza pentru sporirea zes
trei edilitare „Participați la înfru
musețarea orașelor și comunelor 
noastre !“, este promovată o strin- 
să colaborare între primării, între
prinderi și cetățeni în fiecare loca
litate. Un succes al acestei inițiati
ve este prezentat, într-un număr 
recent, de ziarul „NEUES DEUT
SCHLAND".

„Cu ajutorul diferitelor între
prinderi mari si mici, in orașele și 
comunele țării — scrie ziarul — 
au fost construite, reconstruite si 
modernizate, suplimentar, anul tre
cut aproape 23 000 locuințe". Zia
rul prezintă în continuare avan
tajele dobindite de întreprinderi 
prin participarea la activitatea de 
construcții, efectele pozitive ale 
colaborării lor cu autoritățile lo
cale. Se transpun în viață, în aoest 
fel. indicațiile P.S.U.G., potrivit 
cărora consiliile populare din re
giuni, orașe și comune trebuie să 
inmănuncheze toate rezervele lo

cale pentru progresul economic și 
social. „23 000 de locuințe edificate 
cu ajutorul întreprinderilor — a- 
ceasta demonstrează proporțiile și 
importanța unor asemenea rezerve 
— subliniază ziarul? Și în acest an 
au fost încheiate asemenea acor
duri pentru realizarea unor proiec
te in domeniul construcțiilor. 
Este vorba de locuințe, precum și 
de creșe și grădinițe de copii. 
Anul trecut s-au realizat, în acest 
mod, aproape 6 500 de locuri în 
căminele de zi. Acțiuni folositoa
re pentru toți cetățenii. Edifica
rea de clădiri pentru servicii 
destinate populației, manifestații
lor sportive si culturale, amena
jarea de spații verzi — toate a- 
ceste lucruri ce fac viata mai 
plăcută și servesc bunăstării cetă
țenilor — se regăsesc în proiectele 
și contractele privind dezvoltarea 
localităților tarii. Ele constituie o 
componentă importantă a colabo
rării cuprinzătoare între organele 
locale de stat, combinate, uzine 
și cooperative de producție" — scrie 
în încheiere ziarul „Neues Deutsch
land".

i
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Robotizarea în industrie
Circulația în condiții me- 

teorutiere nefavorabile. Po' 
trivit prognozei specialiștilor, 
mai va fi caracterizată printr-o 
nunțată instabilitate a vremii, 
mai ales sub formă de averse, vor 
cădea in cea mai mare parte a țârii, 
sudul teritoriului fiind afectat în 
mai mare măsură de precipitații. 
Din peisajul rutier nu va lipsi cea
ta, care va fi semnalată mai frec
vent pe arterele situate în vecină
tatea apelor și a pădurilor, iar aver
sele izolate de ploaie vor determi
na pe multe șosele alternanta unor 
porțiuni de carosabil umed, impunind 
o permanentă corelare a vitezei 
autovehiculelor cu starea părții ca
rosabile. cu gradul de vizibilitate, 
cu configurația arterelor rutiere, de 
asemenea, cu intensitatea traficului. 

Pericolul derapării autovehicu
lelor sporește proporțional cu vi
teza de deplasare a acestora, mai 
ales în timpul abordării virajelor, 
el depășirilor și al altor manevre cu 
grad sporit...................
neadecvate, 
-carosabilul 
matică.

Sondajele 
re agenții 

evidentă faptul că nu 
ducătorii a-uto folosesc în 
ții de ceață sau ploaie faza de 
întîlnire a farurilor. Trebuie reamin
tită obligația pe care o au cei de la 
volan de a folosi și in timpul zilei 
— atunci cind vizibilitatea se reduce 
datorită intemperiilor — faza de in- 
tilnire a farurilor. Lanternele de po
ziție, lămpile de avarii trebuie utili
zate atunci cînd autovehiculele sint 
Oprite, pentru a semnala partenerilor 
de drum prezența acestora. In orice 
ca*z, atunci cind se impune oprirea 
fortuită a mașinilor, ca de pildă pe 
ploaie torențială, cînd reducerea vi
zibilității ar face periculoasă conti
nuarea deplasării în asemenea con
diții. autovehiculele vor fl scoase cit 
mai mult in afara părții carosabile.

luna 
pro- 
Ploi,

de dificultate ; la viteze 
stăpinirea mașinii pe 
umed devine proble-

efectuate recent de ca
de circulație pun în 

toți con- 
condi-

pentru a se limita la minimum riscu
rile producerii unor accidente.

O vizibilitate corespunzătoare în 
interiorul mașinii impune folosirea 
pe timp de ploaie a ambelor ștergă- 
toare de parbriz, 
montate din vreme _____ ___
se circulă pe trasee unde plouă. 
Recomandăm, de asemenea, folosi
rea permanentă a oglinzilor retro
vizoare laterale.

Conducătorii de vehicule cu două 
roți trebuie să știe că deplasările pe 
ceață sau ploaie sint foarte riscante. 
Motocicliștli și motoretiștii vor fi 
mai lesne observați de la distanță de 
către ceilalți participanți la trafic 
dacă vor utiliza în permanență faza 
de intîlnire a farurilor.

Starea psihofizică la vo- 
| Q n Unul din principiile care stau 
la baza conducerii in siguranță â 
autovehiculelor este aprecierea 
corectă a posibilităților psihofizice 
ale șoferilor în momentul în care 
urcă la volan. Oboseala, alcoolul ori 
degradarea stării de sănătate fac 
total contraindicată, ba chiar pericu
loasă pentru cei în cauză conducerea 
autovehiculelor.

Atragem atenția conducătorilor 
auto asupra importanței controlului 
medical periodic în vederea diagnos
ticării ia timp a unor afecțiuni de 
natură să diminueze capacitatea con
ducerii în siguranță a autovehicule
lor. Ori de cite ori apare o alterare 
a stării de sănătate sau se urmează 
un tratament cu medicamente ce 
afectează potențialul celui de Ia 
volan, trebuie să se renunțe temporar 
la conducerea autovehiculelor.

★
Informăm posesorii de autoturisme 

proprietate personală că în luna mai 
a.c. vor circula după cum urmează : 
în zilele de duminică 10 și 24 mai 
cei cu autoturisme avind număr de 
înmatriculare fără soț ; în zilele de 
duminică 17 și 31 mai cei cu auto
turisme avînd număr de înmatricu
lare cu soț.

vremea
______

CARNET CULTURAL
care trebuie 
atunci cînd CLUJ. La Universitatea din 

Cluj-Napoca a avut loc simpozio
nul „Partidul Comunist Român — 
continuatorul tradițiilor luptei po
porului român pentru independen
ță și suveranitate națională", dedi
cat aniversării a 66 de ani de la 
crearea partidului, împlinirii a 110 
ani de la cucerirea independenței 
de stat a României și sărbătoririi 
victoriei împotriva fascismului. 
Comunicările prezentate de ca
dre didactice și cercetători au 
reliefat concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cu privire la 
independență și suveranitate na
țională. contribuția României la 
victoria împotriva fascismului. 
Acelorași evenimente le sint con
sacrate expozițiile de documente, 
de pictură și grafică organizate la 
Casa tineretului cu participarea fi
lialei Cluj a Arhivelor Statului și 
Institutului de arte plastice. (Ma
rin Oprea).

și in comunele Oituz, Ștefan cel 
Mare, Căiuți, Pirgărești și în alte 
localități din zona submontană a 
județului Bacău. (Gheorghe Baltă).

ARGEȘ. O bogată agendă de ac
țiuni politico-ideologice și cultu- 
ral-științifice consacrată celei de-a 
66-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român a organizat Con
siliul orășenesc Cîmpulung al edu
cației polltife și culturii socialiste. 
Printre principalele acțiuni se re
marcă expunerea „Poziția P.C.R... a 
României socialiste în problemele 
internaționale actuale", simpozio
nul ..Epoca Nicolae Ceaușescu — 
epocă de înfăptuiri istorice in dez
voltarea și modernizarea economiei 
românești" și recitalul de versuri 
patriotice „Partidul — Ceaușescu 
— România". (Gheorghe Cirstea).

Institutul de meteorologie si hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 mai, ora 21 — 9 mai, ora 
21. In (ară : Vremea va fi in general 
instabilă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații locale, sub for
mă de ploaie, care vor avea și carac
ter de aversă in prima parte a inter
valului tn sud-vestul și vestul tării, iar 
în a doua parte a intervalului în re
giunile estice și sud-estlce. Tn restul 
teritoriului, aversele de ploaie vor li 
mai Izolate. Vîntul va sufla slab pîriă 
la moderat, eu unele intensificări din 
sectorul sud-estic. Temperaturile mi
nime vor ti . cuprinse intre 5 și 15 gra
de, iar cfeîe maxime intre 15 șl 25 gra
de. tn București ; Vremea va fi tn ge
neral instabilă, îndeosebi în a ’ ’ 
parte a intervalului. Cerul va fi 
mult noros. Vor cădea ploi care 
avea si caracter de aversă, mai 
în ultimele zile. Vîntul va sufla 
pină la moderat. Temoeraturile 
nlme vor oscila între 9 și 13 grade. 
Iar cele maxime, in general, intre 16 
șt 19 grade.

doua 
mai 
vor 
ales 
slab 
ml-

Activitatea institutelor de cerce
tări pentru creșterea aportului lor 
la dotarea cu echipamente moder
ne a economiei naționale. cola
borarea lor cu întreprinderile in
dustriale pentru soluționarea unor 
probleme concrete de care depin
de creșterea productivității muncii, 
preocupările pentru reducerea du
ratei de introducere în- producție» 
realizărilor științifice și tehnice 
sînt frecvent oglindite în paginile 
ziarului .RUDE PRAVO". care 
urmărește zi de zi modul in care se 
aefionează in vederea realizării ho- 
tăririlor Congresului al XVIT-loa 
al P. C. din Cehoslovacia. într-unul 
din ultimele numere sosite la re
dacție. ziarul relatează despre con
struirea la oțelăriile ..Poldi" din 
Kladno a unei linii robotizate de 
montaj pentru producția de termo- 
sonde. Linia va fi deservită de cinci 
roboti care, economisind munca.

sporesc, în același timp, producția 
cu 100 la sută față de nivelul ac
tual. Linia va fi montată în cinci 
etape.

în prezent se desfășoară 
etapă a construcției. A 
acum dat în exploatare 
pentru controlul automat 
rității și recoacerea pilei 
electrice. Acest loc de muncă este, 
deservit de un robot de tip PR 
16-P. După terminarea celei de-a 
doua etape vor fi realizate auto
mat controlul tuburilor, aplicarea 
cleiului in tuburi și montare;» capu
lui sondei tubularo Și _aici este 
montat un robot 
care a fost creat 
care face posibilă 
țului și mișcările 
etapa a treia va fi montat un nou 
robot de același tip pentru contro
lul automat al sondelor. Proiectul 
liniei robotizate, a fost realizat de 
Institutul de proiectări din Praga.

prima 
fost de- 

utilajul 
al pola- 

termo-

PR 16-P, pentru 
un cap special 
bascularea bra- 
pe orizontală. în

I

I

I
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BACAU. Sub genericul „Oțpagiu 
eroilor", la Tirgu Ocna și in alte' 
localități de pe Valea Trntușului 
se desfășoară ample manifestări 
politico-educative și cultural-artis-' 
tice consacrate luptei poporului 
român pentru unitate, suveranita
te și independență națională. Au 
loc simpozioane, recitaluri de ver
suri patriotice, montaje lițerar- 
muzicale. Spectacolul omagial de 
la Tirgu Ocna, intitulat „Slavă 
eroilor neamului", s-a desfășurat 
la Monumentul eroilor patriei de 
pe masivul Măgura. Manifestări 
asemănătoare au loc în aceste zile

IALOMIȚA. în aceste zile se 
desfășoară „Luna culturii . ialomi- 
țene", manifestare de amploare, 
care cuprinde o paletă diversă de 
activități politico-educative și cul- 
tural-artistice organizate la cașele 
de cultură, cluburile muncitorești, 
în întreprinderi și instituții, la că
minele culturale. în cadrul „Lunii 
culturii ialomițene" s-au organizat 
expoziția „Eroica ’77" dedicată 
aniversării .a 110 ani de la cu
cerirea independenței de „stat a 
României, „Salonul județean de 
carte" — ediția a VII-a, „Gala fil
mului de amatori" și vernisarea 
expoziției județene de artă popu
lară, artă plastică și artă fotogra
fică. (Miliai Vișoiu).

I

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Tinerii noștri halterofili se disting 

la campionatele europene
Douâ medalii de aur pentru sportivii români d«

sport Ia 
juniorii

O uzină agricolă pentru toate anotimpurile
(Urmare din pag. I)
Meditînd la toate acestea, 
acum, nu e greu să-ți în
chipui că în spațiul de 
timp dintre extremele ci
frice amintite s-a întîm- 
plat. din punct de vedere 
uman, ceva cu totul deo
sebit. Și vrem să aflăm ce 
anume s-a petrecut...

— Există in viață. întot
deauna. un moment culmi
nant al lucrurilor, cînd un 
colectiv de muncă ajunge 
să conchidă singur, văzînd 
că se bate pasul pe loc : 
„Așa nu se mai poate con
tinua !“ —ine explică ingi
nerul Tudor Dănacu. pre
ședintele cooperativei. Adi
că un moment hotărîtor. 
Am trăit cu toții acest mo
ment. S-au pus atunci la 
ordinea de zi patru ches
tiuni. Prima : stabilizarea 
forței de muncă. Deci oa
menii trebuiau să aibă de 
lucru și să cîștige. Cum 7- 
Aceasta era a doua ches
tiune : printr-o riguroasă 
organizare a muncii, prin 
folosirea intensivă a pâ- 
mîntului. A treia — dez
voltarea puternică a zoo
tehniei. Iar a patra — 
crearea unui sector agro
industrial. în care să pre
lucrăm numai materie pri
mă oferită de pămîntul 
nostru și în care — mat 
ales — forța de muncă tî- 
nără să fie înalt califioată 
și ocupată tot timpul anu
lui. Chestiuni pe care oa
menii le mai discutaseră 
de-a lungul anilor. Dar ră
măseseră în stadiul de pro
iect. Problema 
era acum 
gîndească 
viața, să 
vorbele si 
fapte.’ Și 
fapte !

esențială 
ca fiecare să-și 
altfel munca 
se termine 

să se treacă 
s-a trecut

Si 
cu 
la 
la

Terenul greu mecaniza- 
bil, cum îl numea ingine- 
rul-șef, număra sute de 
hectare. Terenuri în pante. 
Atunci s-au gindit să plan
teze, pe 150 de hectare, 
vii : pe 130 de hectare 
pomi — specii, soiuri dife
rite. eșalonate : cireș, prun, 
vișin, piersic. Cezienii s-au 
gîndit să-și facă singuri 
material săditor. să alto
iască ei. Să se specializeze 
ca pomicultori. S-au mai 
gindit să planteze coâcăz 
negru, adus din zona sub- 
colinară. să-l adapteze la 
terenul lor. La fel au pro
cedat cu oartoful timpuriu, 
care nu se cultiva aici. La 
fel căpșunul. De ce au op
tat și pentru aceste cul
turi 7 Și-au făcut o soco
teală simplă. practică : 
pentru că rodeau in luna 
mai si recoltele puteau fi 
valorificate imediat. Și, 
deci, primele retribuții în 
bani puteau 
măvară.

E simplu 
despre toate 
dar atunci 
emoții, discuții serioase. Au 
învins însă părerile celor 
care îndemnau la îndrăz
neală. Recoltele scontate au 
fost realizate, cheltuielile 
au fost amortizate.

Pe valea Tesluiului era 
un teren inundabil. Cam 30 
de hectare. Apele curățau, 
de regulă, tot ce se culti
va. împărățea doar răchi
ta. „Ia să lămurim și trea
ba asta. Să ajutăm răchita 
să 
nostru, in grija noastră. Și 
să facem un atelier de 
mobilă din răchită" !

— Lucrurile s-au petre
cut prin 1973 — își amin
tește Stelian Ghican. tim- 
plar de meserie, secretar al 
organizației de partid de pe 
platforma agroindustrială a 
cooperativei. Am făcut a- 
telierul. dar nu a mers, că

fi date în pri-
să vorbești 

acestea acum, 
au provocat

crească sub controlul

erau puțini cei care cre
deau că va ieși ceva de 
aici.

— Și. totuși, a ieșit. Am 
vizitat atelierul. Tocmai se 
încărca un conteiner cu 
mobilă pentru export.

— N-a ieșit dintru în
ceput. că n-au prea înțeles 
oamenii. A fost reluat to
tul. de la capăt, cu incă-pă- 
ținare. S-a rediscutat pro
blema in consiliul de con
ducere. Vedeți, nu toți oa
menii sînt capabili să în
țeleagă dintr-o dată utili
tatea noului. Și dacă n-o 
înțelege majoritatea coope
ratorilor. oricît de 
fi, ideea nu are 
prindă viată. Deci 
discutat totul, s-a 
zit, s-a hotărît ce . 
Au fost antrenați tinerii să 
învețe meseriile de tîm- 
plari și împletitori. S-au 
făcut socoteli — cu preț de 
cost, cu beneficii — și s-a 
urnit totul din loc. Dar au 
trebuit trei ani de perse
verentă.

— Tot atunci, in 1976. s-a 
dat în funcțiune fabrica de 
conserve din legume și 
fructe, de siropuri și ge
muri — intervine președin
tele cooperativei, de față 
la discuția noastră. Multi 
se uitau cam dintr-o parte 
la linia aceea tehnologică, 
nu se îndemnau. Și avea și 
program de fabrică, ceea ce 
ieșea din obișnuințele lor. 
Vreo 20 de femei tinere, 
mai îndrăznețe, au îmbră
cat halate albe și... la trea
ba ! Știți, erau cam stin- 
gaco. dar s-au deprins re
pede. Bărbatul uneia — 
rrff-a mărturisit apoi — mai 
să nu-și recunoască nevas
ta în halat alb. După aceea 
i s-a părut, cu cit trecea 
timpul, că femeia însăși st 
schimbă, se uită parcă alt
fel la el. devenise mai în
drăzneață în idei și faptă,

bună ar 
cum să 
s-a re- 
limpe- 

și cum.

nu-i mai mergea în urmă 
pe uliță.

— Semnificativă mărturi
sire la un țăran.

— Plină de înțeles, sint 
de acord. Se înnoia orizon
tul oamenilor si se lărgea. 
Chestiune și de atitudine 
fată de ei înșiși, față de 
traiul de fiecare zi. Același 
lucru s-a petrecut cind s-a 
pus problema crescătoriei 
de iepuri. Oamenii s-au 
îndemnat greu. Tinerii insă 
au fost cei mai receptivi, 
eu muncit pe ruptelea. A 
fost ales un sistem de creș
tere a animalelor și de 
prelucrare a blănurilor fo
losit la Cisnădie. Cum s-ar 
zice, am preluat o expe
riență bună, nu aveam 
dreptul să nu o repetăm 
bine, cum trebuie, și noi. 
Am început cu 200 capete 
de iepuri-matcă. apoi 500, 
iar acum avem 800 capete-, 
matcă. Am ajuns să creș
tem 30 000 de iepuri anual: 
Am construit o tăbăeărie și 
un atelier de confecționat 
căciuli și haine 
Veniturile sint 
le. oamenii au 
învață meserii
Dar ni s-a reproșat de că
tre unii vecini că prea a- 
lergăm după bani...

— îi scoateți și din pia
tră seacă, așa se spune.

— Așa si este. Din tot ce 
ne oferă pămîntul. cimpul. 
nimic nu irosim. E ceva 
rău în asta 7 Oamenii au 
de lucru tot anul, creează 
valori. Cooperativa noas
tră este asemenea unei 
zine cu foc continuu, 
toate anotimpurile.

— Tinerii, Îndeosebi, 
ind cei 
învătat 
adaugă 
cretarul 
neret din cooperativă, 
unii dintre ei. au deprins 
și cite - două-trei meserii. 
Și se califică aici, in co-

de blană, 
substantia- 
de ,lucru, 
frumoase.

mai .receptivi, 
cite o meserie 
Petre Catrina. 
organizației de

u-
în
fi- 
au

se- 
ti- 

Ba,

operativă. Le înminăm di
plome de calificare in 
toată regula. Dintre tinerii 
care au plecat la oraș 
multi se intorc in sat — 
constructori, electricieni, 
strungari, sudori, mecanici 
etc.

— Locuri de muncă sint 
destule —-intervine Tudor 
Dănacu, președintele. De 
pildă, acum, cînd intră in 
funcțiune noul sistem de 
irigații, avem nevoie de 
150 de tineri care să stăpâ
nească tehnica presupusă 
de noile amenajări. La ora 
actuală insă, avem numai 
vreo 50 de cereri de anga
jare. După cum se obser
vă. e nevoie de forță, de 
muncă bine calificată, li 
vom primi și pe virstnicii 
plecați tn industria orașu
lui. Toți acești oameni, 
dincolo de faptul că revin 
cu calificări frumoase, în
tăresc. prin spiritul de dis
ciplină muncitorească și de 
organizare riguroasă a 
muncii., 
pundere, 
intensă 
tregii _______ _
foarte important. în acest 
climat, ii simți pe om ca 
o tortă in plină acțiune, 
care gîndește. propune 
soluții de rezolvare a si
tuațiilor dificile, demon
strează competentă profe
sională.

...Ogoare ale Cezienilor. 
Ogoare vălurile pe care sd 
leagănă in bătaia vîntului 
griul verde, sănătos. Ogoa
re... Un pămînt care a ih- 
cetat să mai fie sărac, un 
pămint cu forțe roditoare 
îmbogățite de priceperea 
și pasiunea oamenilor. A 
oamenilor care-și gindesc 
și munca, și viata, după 
cum atit de stăruitor în
deamnă secretarul general 
al partidului, pe potriva 
acestui timp luminos al 
noii revoluții agrare.

riguroasă 
climatul de răs- 

de participare 
la activitatea in- 

cooperative. Lucru

, Sint cîteva ramuri de 
care. încă de anul trecut, 
români s-au evidențiat., chiar in ca
drul competițiilor de anvergură ale 
seniorilor. Halterofilia este un ase
menea sport. ce ne-a adus multe' 
satisfacții in ultimii ani. m pofida 
naturii dificultăților pe care te in- 
tîmpină tinerii la antrenamente și 
concursuri. Campionatele mondiale 
ale seniorilor — 1986, desfășurate la 
Sofia, au înregistrat printre me
daliat! pe juniorii noștri Andrei 
Socaci. ceea ce era de așteptat, dar 
și pe A. Czanka — o mare surpriză, 
prin ciștigarea a două medalii de 
argint și una de bronz, la categoria 
60 kg. După ce a dobindit un pal
mares impresionant ca junior. An
drei Socaci participă Ia prezentele 
Campionate europene din Franța ca 
senior. însă tinârul clujean Czanka 
(18 ani, eu specificarea că Ia halte
rofili junioratul durează pină la 20 
de ani) continuă să fie la Reims 
un junior printre sportivii maluri. 
El a avut drept principali contra
candidat la medaliile categoriei 60 kg 
pe Ștefan Topurov (Bulgaria), mul
tiplu campion, care a coborit de la

categoria 67.5 kg. și pe Sedaev 
(U.R.S.S.). alt performer de renume. 
După cum ne ' spuh&i antrenorul 
federal Dragomir Cioroslan. inainte 
de plecarea lotului nostru in Franța, 
tinărul halterofil clujean poate 
lupta cu puternicii săi adversari și, 
eventual, chiar să-i întreacă. Si iată 
că Czanka a ciștigat 
Ia stilul aruncat, in 
rov și Sedaev. iar 
urmă l-a întrecut și

. precum și la „total" 
europea,n de seniori.

medalia de aur 
fața lui Topu- 
pe acesta din 
la .stilul smuls.
Deci campion 

___ ,___  ... pentru prima 
oară în cariera Iui — juniorul nos
tru Czanka I Viitorul Iui, în privința 
inaltei performanțe sportive: se 
arată din ce in ce mai promițător, 
inclusiv in perspectiva olimpică a 
anului 1988. Să-i felicităm pe cei de 
la C.S.M. Cluj-Napoca pentru pri
ceperea și tenacitatea cu care cresc 
sportivi juniori de talent, să-i feli
cităm și pe specialiștii lotului re
prezentativ. în frunte cu Ștefan 
Achim. pentru că lansează cu mare 
succes juniori români la compe’ti- 
țiile internaționale 
seniorilor.

CICLISM: Datele 
„Turului României” 

ediția 1987
Cu prilejul unei conferințe

presă care a avut loc ieri, repre
zentanții Federației do ciclism au 
făcut cunoscut datele popularei curse 
pe etape „Turul României".

Marea întrecere națională se va 
desfășura intre 30 august și 6 sep
tembrie. iar traseul. însumind apro
ximativ 1 100 km. se va împărți in 
opt etape, după cum urmează :

Etapa I : București—Focșani (180 
km) ; Etapa a Il-a : Focșani—Vaslui 
(145 km) ; Etapa a IlI-a : Vaslui— 
Piatra Neamț (145 km) ; fctapâ a 
IV-a : Piatra Neamț—Suceava (102 
km) ; Etapa a V-a : Suceava—Bistri
ța (175 km) : Etapa a Vl-a : Bistriț* 
—Mediaș (160 km) ; Etapa a Vil-a : 
Mediaș—Brașov (112 km) : Etapa * 
VIII-a : Brașov—București (175 km) 
• Etapa a 11-a a turului ciclist al 
Spaniei disputată pe traseul Santan
der—Lagos de Covadonga (179 km) 
a revenit rutierului columbian Luis 
Herrera 
general, 
Herrera, 
la 15".

in 5h 16’10”. în clasamentul 
pe primul loc a trecut 
urmat de irlandezul Kelly

i

*

)

★ ir

de anvergură ale

în ziua a 3-a a campionatelor,,eu
ropene de haltere «de la Reims, 
sportivul român Andrei Socaci (categ. 
75 kg) s-a comportat excelent, reu
șind să o-btină medalia de aur la 
stilul smuls cu 165 kg, precum și

la stilul aruncat 
două stiluri.

medalii de argint 
și la totalul celor

Titlul de campion european la a- 
,ceasta categorie a fost obținut de 
A. Varbanov (Bulgaria) cu 370 kg 
la totalul celor două stiluri, urmat 
de Andrei Socaci, 367,500 kg.

ȘAH : La Timișoara începe turneul internațional 
al României

După cum am anunțat, azi, Ia 
Timișoara. începe Turneul interna
țional al României, la care vor parti
cipa opt șahiști de peste hotare și 
opt șahiști români. Ediția a XXVI-a 
va fi unul dintre cele mai' tari turnee 
din ultimul deceniu, fiindcă, dintre 
cei 16 concurențl, patru sint mari 
maeștri internaționali și ceilalți 12 
maeștri internaționali, iar coeficien
tul mediu EIo al șahiștilor prezenți 
la Timișoara este de 2 467.

Amintim numele marilor maeștri : 
Kirov (Bulgaria), Șubă, Gheorghiu 
și Ghițescu (toți trei din partea 
României). Ceilalți șapte șahiști de 
peste hotare sint Xu Jun și Lian 
Jinrong (China). Kengis (U.R.S.S.), 
Nun (Cehoslovacia). Tischbierek 
(R.D.G.). Przewoznik (Polonia) și 
Vera (Cuba). Pe lingă Șubă (A.E.M. 
Timișoara), El. Gheorghiu (I.T.B.) 
și Ghițescu (Politehnica București),

antrenorul lotului nostru reprezenta
tiv, Em. Reicher (I.T.B.), a mai se
lecționat pentru turneul internațio
nal al României pe C. Ionescu (Me
canică fină). Foișor (Politehnica 
Iași), Bărbulescu (I.T.B.) Ghindă și 
Stoica (ambii de la Politehnica 
București).

Informăm, de asemenea, că Ia Ti
mișoara, între 11 și 14 mai, va avea 
loc o ședință a Comitetului execu
tiv al F.I.D.E., cu participarea pre
ședintelui Florencio Campomanes, a 
vicepreședintelui Nikolai Krogius, 
precum și a președintelui F.I.D.E. 
pentru zona europeană, Roman 
Toran • Turneul internațional fe
minin de șah de la Hyeres (Franța) 
s-a încheiat cu victoria marei maes
tre sovietice Nona Gaprindașvili, 

. care a totalizat 10 puncte din 11 po
sibile. Elisabeta Polihroniade s-a 
clasat pe locul 6 cu 6,5 puncte.

FOTBAL • Turneul internațional 
de fotbal „Cupa marelui zid ’87“ se 
va desfășura la Shanghai și Nanjing 
între 23—31 mai și va reuni formații 
din România, R.P.D. Coreeană, Ja- 
ponia. 
precum 
Chineză 
fotbal
Madrid cu suspendarea terenului pe 
două etape in oricare din cupele con
tinentale la care va lua parte in 
sezonul viitor. Sancțiunea a fost 
aplicată ca urmare a incidentelor 
intervenite in timpul meciului cu 
Bayern Milnchen din semifinala- 
retur a Cupei campionilor europeni 
• In penultima etapă a campiona
tului de.fotbal al Angliei. echipa 
Everton a învins în deplasare, cu 
scorul de 1—0. formația Norwich, 
asigurindu-și astfel titlul de cam
pioană. pe care-1 cucerește a doua 
oară in ultimii trei ani • S-gu În
cheiat intrecerile turneului preolim- 
pic de fotbal (zona sud-americană) 
desfășurat in capitala Boliviei. La Paz. 
Clasate pe primele două locuri, se
lecționatele Braziliei și Argentinei 
s-au calificat pentru turneul final al 
Jocurilor Olimpice de anul viitor.

Anglin (echipa Watford), 
și 4 selecționate din R.P.
• Uniunea europeană de 

a sancționat echipa Real

HANDBAL. La Minsk, în meci tur 
al finalei „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin. • echipa 
S.K.A. Minsk a Întrecut cu scorul 
de 32—24 (20—13) formația polonezi 
Wybrzeze Gdansk.
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Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Zhao Ziyang

Mărturie elocventă a prestigiului de care se bucură 

acțiunile României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu 

pentru transformarea Europei intr-un continent al păcii
BEIJING 5 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost adresate 
tovarășului Zhao Ziyang. secretar 
general interimar al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, un cordial 
mesa.i tovărășesc și cele mai bune 
urări de sănătate, fericire si succese 
tot mai mari in activitatea de mo
dernizare economico-socială a tării 
si prosperitate poporului chinez.

Tovarășul Zhao Ziyang a transmis 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai alese sentimente 
de prietenie, urări de sănătate, fe
ricire. viată îndelungată și putere de 
muncă, de noi succese poporului ro
mân pe calea construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
inaintării spre comunism.

★
Tovarășul Manea Mănescu, vice

președinte al Consiliului de Stat, s-a 
întilnit cu tovarășul Song Jian, con
silier de stat, ministru Însărcinat cu 
Comisia de Stat pentru Știință și 
Tehnologie din R.P. Chineză.

Tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului, i-au fost 
transmise cu acest prilej un căldu
ros salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de noi 
și mari succese în activitatea pe care 
o desfășoară in folosul progresului 
științei, tehnologiei și învățămîntu- 
lui din România, de către tovarășul 
Song Jian.

Din partea tovarășei Elena

Sesiunea Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— La sediul din New York al O.N.U. 
au început lucrările sesiunii anuale 
a Comisiei pentru dezarmare a Na
țiunilor Unite. Participanții — re- 
prezentînd cele 159 de state membre 
ale O.N.U. — vor elabora recoman
dări asupra diferitelor aspecte ale 
problematicii dezarmării care să 
contribuie la realizarea unor înțele
geri ■ practice în cadrul diverselor 
forumuri internaționale.

în prima zi, participanții au apro
bat ordinea de zi, care cuprinde 
subiecte cum ar fi oprirea cursei 
inarmărilor convenționale și nuclea

CURSA ABSURDĂ A ÎNARMĂRILOR DEVOREAZĂ ANUAL 
1 000 MILIARDE DOLARI — de 25 de oii mai mult decît 
ajutorul internațional destinat țărilor în curs de dezvoltare
Actualul nivel al cheltuielilor mi

litare mondiale, care se apropie de 
cifra astronomică dc 1 000 miliarde 
dolari pe an, este de 4—5 ori mai 
mare decit totalul cheltuielilor mili
tare ale tuturor statelor beligerante 
la sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial. In același timp, cifra este 
de 25 de ori mai mare decit ajutorul 
international destinat țărilor in curs 
de dezvoltare.

Datele comparative de mai sus au 
fost furnizate de Comitetul pregăti
tor al conferinței asupra relației 
dintre dezarmare și dezvoltare. Co
mitetul atrage atenția că alocațiile 
militare mondiale tind să crească in 
condițiile în care economia mondială

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Zhao Ziyang a tovarășului Manea 
Mănescu. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, care se află în vizită de 
prietenie in R. P. Chineză.

Tovarășul Zhao Ziyang a apreciat 
în mod deosebit întîlnirile si convor
birile avute cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. subliniind rolul 
hotărîtor al acestora in direcționarea 
si dezvoltarea continuă a relațiilor 
generale bilaterale, de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

In timpul întrevederii s-a analizat 
modul în care se îndeplinesc preve
derile schimburilor economice, con
venite la cel mai inalt nivel, pentru 
perioada 1986—1990, și s-a subliniat 
hotărîrea de a se acționa cu fermi
tate pentru realizarea integrală a 
acordurilor, pentru dezvoltarea rela
țiilor de cooperare in producție, 
pentru asigurarea creșterii volumului 
schimburilor ecdnomice, a colaboră
rii tehnico-știintifice.

*
Ceaușescu au fost adresate tovară
șului Song Jian, oamenilor de știin
ță din China urări cordiale de noi 
succese în realizarea planului de 
dezvoltare a științei și tehnicii, care 
să conducă la îndeplinirea progra
melor de modernizare a economiei’ 
țării.

Tovarășul Song Jian a evocat cu 
plăcere intilnirile tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
cu oamenii de știință chinezi. Au 
fost subliniate semnificația și im
portanța contribuției acestora la dez
voltarea colaborării fructuoase din
tre oamenii de știință români și chi
nezi, la succesele obținute pe tărî- 
mul științei și tehnologiei, pe calea 
progresului economico-social in cele 
două țări.

re. controlul înarmărilor, reducerea 
bugetelor militare, rolul O.N.U. in 
domeniul dezarmării.

In intervențiile lor cu prilejul sta
bilirii agendei sesiunii, 6 serie de 
vorbitori au subliniat necesitatea ca 
problemele dezarmării să fie anali
zate sub toate aspectele lor. S-a sub
liniat că rezultatele lucrărilor vor 
avea un efect important asupra con
ferinței internaționale privind rela
ția dintre dezarmare și dezvoltare și 
asupra celei de-a treia sesiuni spe
ciale a Adunării Generale consacrate 
dezarmării.

este afectată de criză, cuprinzînd 
fluctuații monetare imprevizibile, 
dobinzi ridicate, creșterea protccțio- 
nismului, prăbușirea mecanismelor 
de piață.

La încheierea sesiunii Comitetului 
pregătitor al Conferinței internațio
nale privind interdependenta dintre 
dezarmare si dezvoltare — prevăzu
tă să aibă loc în perioada 24 august 
— 11 septembrie la New York — a 
1'ost aprobat un proiect preliminar 
de document final, informează agen
ția Prensa Latina. Potrivit textului, 
înfăptuirea dezarmării a devenit mai 
stringentă ca oricind. dat fiind că 
menținerea cheltuielilor militare a- 
fectează evoluția economiei mondiale.

BUCUREȘTIUL VA GĂZDUI CEA DE-A VII-A CONFERINȚA 
INTERPARLAMENTARA PE PROBLEMELE COOPERĂRII 

SI SECURITĂȚII ÎN EUROPA
O hotărîre adoptată in unanimitate la reuniunea de la Managua

MANAGUA 5 (Agerpres). — In ca
drul Conferinței Uniunii Interparla
mentare care și-a desfășurat lucră
rile in capitala Republicii Nicara
gua. schimbul de vederi asupra si
tuației politice, economice și sociale 
din lume a pus în evidență îngrijo
rarea profundă a opiniei publice 
mondiale față de agravarea pericole
lor care amenință existența civiliza
ției umane.

Dind expresie acestei îngrijorări, 
parlamentarii de pe toate continen
tele, indiferent de orientările lor po
litice, filozofice sau de altă natură, 
s-au pronunțat cu fermitate pentru 
trecerea la măsuri reale de oprire a 
cursei înarmărilor și înfăptuire a 
dezarmării nucleare și convențio
nale.

In memorandumurile, proiectele 
de rezoluții și intervențiile prezen
tate, delegația română a înfățișat pe 
larg concepția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu privind înal
tele răspunderi ce revin parlamente
lor și parlamentarilor în mobilizarea 
opiniei publice mondiale și inițierea 
de acțiuni concrete, specifice,, in ve

La Viena au fost reluate lucrările 
reuniunii general-europene

VIENA 5 (Agerpres). — La noul 
centru de conferințe din Viena au 
Început dezbaterile in cadrul celei 
de-a treia etape a reuniunii gene
ral-europene. Delegații celor 33 de 
state eurppene. ai S.U.A. și Canadei 
s-au reintîlnit pentru a continua dia
logul geheral-european, procesul de 
armonizare a pozițiilor și propuneri
lor prezentate, astfel incit la înche
ierea noii etape, programată pentru 
sfirșitul lunii iulie, să devină posi
bilă adoptarea unui document final.

Cele aproape 140 de propuneri 
avansate în etapa anterioară acope
ră practic toate aspectele cooperării, 
dezarmării și păcii pe continentul 
european, reprezentanții majorității 
covirșitoare a statelor participante 
dind expresie îngrijorării guverne
lor. a popoarelor, a opiniei publice 
din Europa fată de încordarea peri

0 nouă rundă a tratativelor sovieto-americane 
cu privire la armele nucleare și cosmice

GENEVA 5 (Agerpres). — Marți, 
la Geneva a început cea de-a opta 
rundă a tratativelor sovieto-ameri
cane cu privire la armele nucleare 
și cosmice, printr-o intîlnire între 
șefii celor două delegații — Iuli Vo- 
ronțov și Max Kampelman.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., pe baza înțelegerii sovieto- 
americane la nivel înalt de la 
Reykjavik și a recentelor convorbiri 
de la Moscova din timpul vizitei 

derea abordării și soluționării juste 
și durabile a problemelor complexe 
cu care se confruntă omenirea in e- 
tapa actuală, accentul principal ur- 
mind să fie pus pe înfăptuirea 
dezarmării npcleare și reducerea ra
dicală a cheltuielilor militare.

Hotărîrea adoptată, in unanimita
te, de Consiliul interparlamentar 
privind organizarea, la București, in 
mai 1989 — anul centenarului Uniu
nii Interparlamentare — a celei de-a 
VII-a Conferințe interparlamentare 
pe problemele cooperării și securită
ții in Europa constituie o nouă măr
turie, semnificativă, a prestigiului și 
aprecierii de care se bucură in ca
drul forumului mondial al parlamen
tarilor poziția constructivă a tării 
noastre, demersurile și acțiunile per
severente ale președintelui României 
pentru transformarea Europei intr-un 
continent al păcii, înțelegerii și co
laborării.

Consiliul interparlamentar a apro
bat reafilierea la uniune a grupului 
național din Sudan, în prezent fă- 
cind parte din organizație 108 state.

culoasă care-și pune pecetea asupra 
vieții politice a continentului.

Concluzia larg împărtășită de sta
tele participante este că, în actualele 
împrejurări, reuniunea de la Viena 
are misiunea de înaltă răspundere 
de a identifica acele căi și modalități 
practice de acțiune, acele măsuri 
concrete /'care, să . contribuie in mod 
efectiv la: reducerea'.Încordării și spo
rirea încrederii recjproce, la dezvol
tarea Largă., a cooperării dintre state 
pe multiple planuri; la stăvilirea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării.' la edifidărea unei Europe 
a. prieteniei și înțelegerii intre po
poare. a păcii și securității au
tentice.

In prima zi a dezbaterilor au Juat 
ciivintul șefii delegațiilor Belgiei, 
R.S. Cehoslovace. .S.U.A.. Iugoslaviei, 
Canadei, Poloniei, U.R.S.S. și Bul
gariei.

secretarului de stat al S.U.A., există 
posibilitatea reală a pregătirii unui 
proiect comun de acord asupra ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa pină la finele 
acestui an. In cadrul acestei runde, 
precizează agenția citată, vor fi con
tinuate dezbaterile asupra probleme
lor referitoare la prevenirea extin
derii cursei înarmărilor in spațiul’ 
cosmic și la reducerea radicală a ar
melor strategice ofensive.

Festivitățile
de la Pragci

PRAGA 5 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 42-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub domi
nația fascistă, la Praga a avut loc, 
marți, o adunare festivă. Au parti
cipat Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C.C., președintele R.S. 
Cehoslovace, alți conducători de 
partid și de stat cehoslovaci.

Cu această ocazie, Ladislav Ada- 
mec, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele Guvernului 
R.S. Cehe, a rostit o cuvîntare, rela
tează agenția C.T.K.

ORIENTUL MIJLOCIU
KUWEIT 5 (Agerpres). — Șansele 

organizării unei conferințe interna
ționale consacrate păcii in Orientul 
Mijlociu sint, în prezent, mai mari 
decît oricind — a declarat Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, aflat in Kuweit. 
Vorbind în cadrul unei conferințe 
de presă, ci a subliniat necesitatea 
de a se depune toate eforturile la 
nivel palestinian, arab și internațio
nal in vederea organizării conferin
ței în acest an, pentru a‘nu fi iro
sită șansa existentă.

în ceea ce privește rezultatele 
recentei sesiuni a Consiliului Na
țional Palestinian dc la Alger, el a 
estimat că întilnirea a constituit o 
reflectare reală a unității palesti
niene în interiorul și in afara teri
toriilor arabe ocupate.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Președin
tele Libanului. Amin Gemayel, a de
clarat că va încerca să soluționeze 
actuala criză din tară in pofida si
tuației create prin demisia primului 
ministru al guvernului de uniune 
națională. Rashid Karame. Intr-un 
discurs rostit la Palatul Justiției din 
Beirut, șeful statului a relevat că nu 
va precupeți nici un efort pentru 
rezolvarea favorabilă a actualei si
tuații interne, potrivit interesului 
national și tradițiilor constituționale, 
informează agenția Taniug.

^AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

DIRECTIVE. La Berlin au fost 
date publicității directivele co
mune ale Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.j Consiliului de Miniștri 
al R.D.G. și Prezidiului Uniunii 
Sindicatelor Libere Germane cu 
privire la elaborarea planului eco
nomic pe anul 1988 și • dezbaterea 
obiectivelor și sarcinilor acestuia 
de către oamenii muncii, transmite 
agenția A.D.N. Directivele prevăd 
continuarea cursului de dezvoltare 
economică, consolidarea multilate
rală a socialismului și garantarea 
păcii.

SEMNARE. Un acord de asisten
tă reciprocă judiciară in domeniile, 
civil și comercial a fost semnat, la 
Beijing, intre R. P. Chineză și 
Franța. Documentul. primul de 
acest gen încheiat de China cu o 
altă tară — menționează agenția 
China Nouă — a fost semnat de 
miniștrii de externe ai celor două 
țări, Wu Xueqian, și. respectiv, 
Jean-Bernard Raimond. fiind des
tinat promovării 
tiilor economice 
bilaterale.

dezvoltării rela- 
și de schimburi

ACORD. La Ge-• PROIECTE DE
neva. s-au încheiat convorbirile so-

I________________________

Adunare festivă la Moscova 
cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la apariția primului 

număr al ziarului ,,Pravda"
MOSCOVA 5 (Agerpres). — M. 

Chebeleu transmite ■; La Sala Ob
loanelor din Moscova a avut loc, 
marți, o adunare festivă prilejuită 
de împlinirea a 75 de ani de la 
apariția primului număr al ziarului 
„Pravda“ și de ..Ziua presei sovie
tice". In prezidiul adunării au luat 
loc M. S. Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., alți condu
cători de partid și de stat sovie
tici. conducători ai agențiilor de 
presă T.A.S.S. și A.P.N., ai orga
nelor unionale și republicane de 
presă, radioului și televiziunii, lu
crători din presă. Despre semnifi

Pentru crearea unei largi coaliții a forțelor păcii
MOSCOVA 5 (Agerpres). — In ca

drul unei întîlniri desfășurate la 
Moscova, Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și 
Georges Marchais, secretar ge
neral al P.C. Franoez, s-au pro
nunțat pentru extinderea colabo
rării pe continentul european in 
domeniile economic, științific, teh
nic, ecologic și umanitar, cerînd 
cu fermitate înlăturarea discri
minărilor și barierelor in re
lațiile dintre state — transmite a- 
genția T.A.S.S. S-a subliniat că asi
gurarea păcii presupune încetarea

Convorbiri chino-bulgare
BEIJING 5 (Agerpres). — La Bei

jing s-a desfășurat marți o intîlnire 
între președintele R. P. Chineze. Li 
Xiannian. și Todor Jivkov. secretar 
general al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.

Mișcare grevistă în Spania
MADRID 5 (Agerpres). — Apro

ximativ 6 500 de muncitori de la 
minele de antracit din provincia 
spaniolă Leon au declarat o grevă 

,de o săptămină în semn de protest 
împotriva înrăutățirii condițiilor lor 
de viată și lucru. Ei și-au exprimat.

vieto-americane privind crearea 
de centre in vederea reducerii pe
ricolului nuclear. Delegațiile au 
pregătit proiectele comune ale „A- 
cordului dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
cp' privire la crearea centrelor în 
vederea reducerii pericolului nu
clear" și protocoalele la acest 
acord.

LA VARȘOVIA au avut loc con
vorbiri intre miniștrii de externe 
ai Poloniei și Canadei. Marian 
Orzechowski. și Joseph Clark, care 
au avut pe agendă, in special, pro
bleme 
dintre 
agenția 
semnat 
nomică

ale . dezvoltării relațiilor 
cele două țâri, relatează 

P.A.P. Cei doi miniștri au 
acordul de colaborare cco- 
și industrială.

DECLARAȚIE. Biroul Politic al 
C.C. al P. C. Francez a dat publi
cității o declarație in care se sub
liniază necesitatea consolidării și 
lărgirii rindurilor partidului, creș
terii capacității sale de luptă — re
latează agenția T.A.S.S. La ordinea 
zilei se află, in prezent, pregătirea 
Conferinței naționale a partidului, 
care urmează să aibă loc in luna 
iunie și care va stabili candidatul 
Partidului Comunist Francez la

cația evenimentului a vorbit Vikto» 
Afanasiev, redactorul șef al ziarului 
„Pravda“. j

La adunarea festivă și Ia alt» 
manifestări organizate la Moscova 
cu această ocazie au participat re- 1 
prezentanți ai organelor centrale’ da 
presă ale partidelor comuniste șl 
muncitorești, partidelor și organiza
țiilor progresiste și democratice șl 
ale mișcărilor de eliberare națională 
din poște 100 de țări. Din România 
a luat parte o delegație a ziarului 
„Scinteia", condusă de Ion Mitran, 
redactorul șef al ziarului.

cursei înarmărilor, măsuri reale de 
dezarmare și, in același timp, 
restructurarea întregului sistem al 
relațiilor internaționale.

P.C.U.S. și P.C.F.. menționează 
agenția T.A.S.S.. consideră că în 
lume există condiții obiective pen
tru crearea unei coaliții puternice șl 
active a tuturor forțelor iubitoare da 
pace, capabile să stăvilească peri
colul nuclear, să asigure supravia- 
țuirea umanității. Partidele comu
niste sint chemate să joace un rol 
important în realizarea acestui ' 
deziderat.

Bulgaria, sosit in , capitala chineză 
intr-o vizită oficială de prietenie, 
în cadrul convorbirii care a avut loe 
s-a subliniat dorința de a promova 
și dezvolta relațiile de cooperare 
dintre cele două. țări. transmite 
agenția China Nouă.

de asemenea, protestul fată de În
treruperea de către administrație a 
negocierilor cu reprezentanții sindi
catului privind încheierea unui nou 
contract colectiv care să prevadă 
garantarea locurilor de muncă și 
Îmbunătățirea condițiilor de lucru 
din abataje.

“Iși 
al 

care va avea loc la sfirșitul
alegerile prezidențiale, precum 
a Congresului al XXVI-lea 
P.C.F., 
anului. I

O REUNIUNE TRIPARTITA, la 
care au participat regele Hassan al > 
II-lea al Marocului, președintele 
Algeriei, Chadli Bendjedid, și re
gele Fahd al Arabiei Saudite, a 
avut loc într-o localitate de la 
frontiera marocano-algeriană. in
formează agenția M.A.P. Suveranul 
marocan și șeful statului algerian 
au convenit să continue întîlnirile 
intre cele două țări in scopul găsi
rii de soluții problemelor aflate in 
suspensie, relevă agenția marocană.

PLENARA. La Roma s-au în- I
cheiat lucrările plenarei Comite- •
tulul Central și ale Comisiei Cen
trale de Control ale P.C.I. A fost„ , 
dezbătut raportul prezentat de |
secretarul general al partidului. 
Alessandro Natta, cu privire ia 
sarcinile și propunerile comuniști
lor pentru noua perioadă a vieții 
politice a Italiei.

INCENDII DE I’ADURE. în ul
tima perioadă. în 19 raioane din
Transbaikalia au bîntuit puternice ■
incendii de pădure, numărul foca
relor apropiindu-se de 120. reia- 1
leazâ agenția T.A.S.S. în urma ac- ,
tivității pompierilor, numărul fo
carelor a fost redus la 59. altele 
aflindu-se în curs de localizare, 
Deși vitele, nutrețurile și pășunile I 
au putut fi salvate, situația din | 
zonă continuă să fie dificilă.

Sub presiunea luptei popoarelor,
apartheidul — într-o izolare crescîndă

Politica consecventă a României socialiste de spri
jinire activă a cauzei independenței, libertății și 
progresului pe continentul african și-a găsit, recent, 
o noua și elocventă confirmare cu prilejul pri
mirii de către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a delegației la nivel ministerial a țărilor din „prima 
linie". Reafirmind cu tărie solidaritatea poporului ro
mân cu lupta popoarelor din această parte a Africii, 
a tuturor popoarelor de pe continent, conducătorul 
partidului și statului nostru a subliniat din nou că 
România condamnă cu toată fermitatea actele de 
agresiune ale R.S.A. contra statelor independente ve
cine, politica rasistă, de apartheid, măsurile de re
presiune ale autorităților de la Pretoria împotriva 
populației africane majoritare. Secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, a arătat, totodată,

că țara noastră sprijină lupta justă a poporului na- 
mibian, sub conducerea S.V/.A.P.O., pentru dobîn- 
direa independenței naționale. Asemenea luări de 
poziție, urmînd la scurtă vreme declarațiilor tot atît 
de ferme făcute in cursul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în unele țări din Africa, dovedesc încă 
o dată că România urmărește cu atenție situația din 
sudul continentului african, sprijinind cauza tinere
lor state independente, eforturile depuse de comuni
tatea internațională în vederea lichidării politicii de 
apartheid și discriminare rasială, pe care le apreciază 
ca o permanentă sursă de tensiune în Africa aus
trală și, în general, pe plan internațional. Ultimele 
evoluții din zonă confirmă intru totul aceste apre
cieri.

De la instaurarea stării de urgență 
in urmă cu peste zece luni (12 iunie 
1986), Republica Sud-Africană tră
iește intr-o stare de continuă încor
dare. In dorința de a menține cu 
orice preț supremația albilor, rasiștii 
de la Pretoria sfidează puternica 
mișcare antiapartheid desfășurată 
pe plan mondial. intensificînd tot 
mai hiult represiunile. înăbușind în 
singe orice incercare a populației 
majoritare de a-și revendica dreptu
rile. Ca urmare a intervențiilor bru
tale ale politiei, numărul celor uciși 
in acest interval se ridică la 
peste 400. iar al celor arestați la 
circa 25 000. Regiuni întregi cunosc 
regimul ocupației militare. Pe stră
zile ghetourilor locuite de negri pa
trulează în permanentă tancuri și 
mașini blindate. Cenzura a fost înăs
prită ; presa internă și străină nu 
mai are dreptul să transmită știri in 
legătură cu evoluția situației.

Aceste măsuri brutale sint menite 
să reducă la tăcere lupta pentru li
chidarea apartheidului și să ascun
dă opiniei publice mondiale adevă
ratele stări de lucruri din R.S.A. Dar 
ele nu-și pot atinge s’copul. Cele 24 
milioane de negri iși continuă cu 
hotărire lupta pentru înfăptuirea 
aspirațiilor lor vitale, participînd 
zilnic la demonstrații de stradă, gre
ve și acțiuni de boicotare a unor 
sectoare economice. După cum re
levă agențiile internaționale de pre- 
lă. actuala grevă generală a mun

citorilor din transporturile ferovia
re, declanșată in urmă cu șase săp- 
tămini și la care participă 22 000 de 
persoane, este cea mai mare acțiune 
dc acest gen din intreaga istoric a 
R.S.A., ea paralizînd complet trafi
cul in anumite zone. Pentru a-i for
ța pe salariati să-și reia lucrul, au
toritățile procedează la arestări ma
sive, recurg tot mai frecvent ’la 
intervenții brutale ale poliției. In 
cursul unei ciocniri intre participan
tii la grevă și forțele de represiune, 
care a avut loc la 24 aprilie in a- 
propierc de Johannesburg, sase per
soane și-au pierdut viata și alte 13 
au fost rănite.

Climatul de tensiune existent în 
țară este insă determinat nu numai 
de prelungirea stării de urgentă, cu 
tot cortegiul ei de măsuri represive, 
înfruntarea dintre autoritățile rasis
te si masa largă a populației sud- 
africane a căpătat un caracter tot 
mai acut in contextul hotărîrii re
gimului de la Pretoria de a organi
za alegeri pentru Camera deputati- 
lor albi — alegeri care urmează să 
aibă loc astăzi, 6 mai — fără a 
spune nici un cuvint in legătură cu 
statutul negrilor, cu ceea ce inten
ționează să întreprindă pentru a le 
ușura situația.

Acest fapt a provocat, după cum 
era de așteptat, o adevărată explozie 
de minie în sinul populației majori
tare. care s-a văzut încă o dată igno
rată și exclusă de la viata politică a 

tării. Ziarul „Sowetan" din Johannes
burg sublinia că 80 la sută din to
talul populației este lăsată la o parte 
cu prilejul acestor alegeri. Nu
meroase personalități politice si ecle
ziastice, reprezentanți ai intelectua
lității și ai cercurilor de afaceri s-au 
declarat împotriva farsei electorale, 
susținind că ieșirea din actuala criză 
o reprezintă recunoașterea drepturi
lor populației majoritare si începe
rea unui dialog cu Congresul Natio
nal African, principala sa organiza
ție politică. Luind cuvintul la o a- 
dunare electorală a simpatizantilor 
Partidului Federal Progresist din 
opoziție, liderul acestui partid. Colin 
Eglin. a declarat că marea masă a 
poporului sud-african. indiferent de 
culoare, dorește să trăiască în pace, 
într-o societate din care să dispară 
apartheidul. El a subliniat că Parti
dul Național, de guvernămînt, este 
incapabil să rezolve problemele fun
damentale ale R.S.A., deoarece con
cepția sa rămine grevată de gindirea 
înapoiată privind monopolizarea pu
terii de către așa-numita elită albă.

O atitudine categorică a adoptat și 
Congresul Național African. Intr-un 
mesaj difuzat la Addis Abeba, pre
ședintele A.N.C., Oliver Tambo. a 
calificat „alegerile" ca nule și lip
site de orice bază de legalitate, ce- 
rind poporului sud-african să le boi
coteze prin greve, demonstrații și 
alte acțiuni de protest. „La 6 mai 
ne vom da votul nostru împotriva 

sistemului de apartheid, nu la cen
trele de vot, ci pe străzi și pe între
gul teritoriu al tării. Vom demonstra 
acelora care se bucură de privile
giul votului că viitorul țării se află 
in miinile noastre, ale populației de 
culoare, și nu în buletinele lor de 
vot" — a spus el.

Regimul Iui Pieter, Boțha nu este 
confruntat însă numai cu criticile 
populației negre și ale formațiunilor 
politice de opoziție. Tensiunea per
manentă in care , trăiește tară, adin- 
cirea crizei interne au dat naștere 
unei profunde nemulțumiri chiar ia 
sinul propriului său partid. S-au în
mulțit acțiunile de protest, demisiile, 
avertismentele adresate liderilor de 
la Pretoria. „In rindul albilor din 
Africa de Sud — scrie ziarul ame
rican ..NEW YORK TIMES" — in- 
cepe să se petreacă ceva". Partidul 
National este tot mai scindat. Ele
mentele extremiste se pronunță pen
tru întărirea dominației albe, in timp 
ce partea opusă „cere negocieri pen
tru împărțirea puterii cu negrii și 
desființarea apartheidului". „In opi
nia generală — scrie la rindul său 
ziarul francez „LE MONDE" — 
consultarea electorală de la 6 mai 
va fi cea mai dificilă căreia va tre
bui să-i facă față regimul sud-afri
can de cind a luat puterea in 1948. 
Guvernul va trebui să înfrunte cri
ticile din ce în ce mai virulente pri
vind lipsa sa de inițiativă si incapa
citatea sa de a răspunde aspirațiilor 
politice ale comunității negre. Pre
ședintele Botha nu mai are nimic de 
propus. Cuvintarea sa cu ocazia des
chiderii sesiunii parlamentare a con
stituit o dovadă in plus in acest 
sens".

Mai mult chiar. în încercarea de a 
atrage de partea sa elementele ex
tremiste. P. Botha le-a făcut în ulti
mul timp o serie de noi concesii, 
inăsprind represiunile împotriva ne
grilor. în plină perioadă de pregătire 
a „alegerilor", la Pretoria a fost a- 
nunțată o decizie care califică delicte 
penale grave inițierea de campanii 
pentru eliberarea detinutilor politici 
sau afișarea de lozinci conținind ase
menea- cereri. Această hotărire a 
fost înfierată cu toată fermitatea de 
Consiliul de Securitate. într-o decla
rație dată publicității la 17 aprilie, 
înaltul for a cerut guvernului sud- 
african să revoce măsura adoptată.

„Lichidați apartheidul, nu pe deținuții politici I", aceasta este lozinca 
purtată de participanții la una din marile demonstrații de protest ale 

, populației sud-africane

apreciind că ea nu poate decit să 
agraveze situația, intensificînd vio
lența și suferințele umane în R.S.A.

în timp ce pe plan intern regimul 
rasist încearcă să-și consolideze po
zițiile recurgind la fel de tel de ma
nevre, la prelungirea stării de urgen
tă, pe plan extern continuă să ducă 
o politică de forță. marcată prin 
continue acte de agresiune impotriva 
statelor din „prima linie". Astfel, 
chiar in ultimele zile ale Iui aprilie 
unități sud-africane au pătruns din 
nou pe teritoriul Zambiei, în orașul 
de frontieră Livingstone, provocind 
victime și pagube materiale. In
cursiuni similare au avut loc și 
în Angola. Aceste acțiuni urmă
resc, după cum se știe, să destabili
zeze situația politică internă a ta

Așa cum se știe, asemenea acte provocatoare au fost condamnate de 
fiecare dată de O.N.U., de majoritatea statelor lumii. Ele sint pu
ternic înfierate de țara noastră, această atitudine constantă fiind apre
ciată ca dovada un^i poziții profund principiale, a unei nedezmințite 
solidarități militante. Ca expresie elocventă a acestei aprecieri, in cursul 
primirii lor de către președintele Nicolae Ceaușescu, membrii' delega
ției la nivel ministerial a țărilor din „prima linie" au exprimat cele 
mai' vii mulțumiri pentru sprijinul acordat de România, de poporul 
român luptei popoarelor africane împotriva colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru apărarea și consolidarea independenței naționale, pen
tru progres economic și social.

Nicolae N. LUPU

rilor vizate, să le creeze serioase 
dificultăți in calea dezvoltării lor 
libere și independente. Potrivit unui 
seminar desfășurat săptămină trecu- 
tă la Harare, politica agresivă a Pre
toriei provoacă anual țărilor mem
bre ale Conferinței de coordonare 
pentru dezvoltare a statelor din su
dul Africii daune în valoare de 
peste 4.5 miliarde dolari zim- 
babweeni. Incursiunile din ultimele 
zile au insă și un scop - anume. 
Așa cum arăta președintele Zam
biei. Kenneth Kaunda, prin atacul 
terorist întreprins împotriva ora
șului Livingstone, regimul rasist de 
la Pretoria a vrut să demonstreze 
cercurilor albe de extremă dreaptă 
din tară „duritatea poziției" lui și 
să-și asigure sprijinul acestora la 
viitoarele alegeri „parlamentare".

PORTUGALIA

Formarea unei noi grupări 
a forțelor de stingă

LISABONA 5 (Agerpres). — La 
Lisabona a avut loc o plenară a 
C.C. al P.C. Portughez, în cadrul 
căreia au fost examinate strategia 
și tactica partidului in vederea ale
gerilor legislative anticipate de la 
19 iulie. I-a sfirșitul dezbaterilor, 
secretarul general al P.C.P., Alvaro 
Cunhal. a anunțat forhnarca unei 
noi grupări a forțelor de stingă —• 
Coaliția Unității Democratice —. 
constituită din reprezentanți ai parti
delor comunist și ecologist și din 
personalități politioe independente.

„Economia mondială șl 
dezvoltarea Americii Latine"

— temă a sesiunii S.E.L.A.
de Ia Caracas

CARACAS 5 (Agerpres). — La Ca
racas a început o reuniune, la nivel 
de experți, a țărilor membre ale Sis
temului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), avînd ca temă „Economia 
mondială și' dezvoltarea Americii La
tine. probleme și perspective" — 
transmite agenția I.P.S.

Obiectivul principal îl constituia 
definirea aspectelor de bază care să 
servească la elaborarea unui raport 
asupra evoluției economiei latino- 
americane și caraibiene în cursul 
ultimului an, ce urmează să fie pre
zentat Consiliului S.E.L.A. in luna 
octombrie.

Inaugurind reuniunea, secretarul 
executiv adjunct al S.E.L.A.. Henry 
Gill, a arătat că problema datoriei 
externe persistă, necesitind din par
tea statelor debitoare mari eforturi.

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
Un grup de personalități politice și 
economice din America Latină, reu
nite la Buenos Aires, au adoptat un 
document comun intitulat „Declara
ția și propunerile unor personalități 
latino-americane in problema dato
riei externe", relatează agenția da 
presă E.F.E. Documentul evidențiază 
necesitatea stabilirii unei limite pen
tru plata datoriei externe latino- 
americane in strinsă concordanță cu 
nivelul exporturilor, sau la o cotă 
care să nu depășească 2 la sută din 
valoarea produsului intern brut al fie
cărei țări din regiune, precum și a 
inițierii unor negocieri între debitori 
și creditorii străini.
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