
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
VA EFECTUA 0 VIZITĂ PRIETENEASCĂ DE LUCRU 

IN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, va efec

tua, în următoarele zile, o vizită 
prietenească de lucru în Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, la invi
tația tovarășului GuStav Husak,

secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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------ PARTIDUL
-centrul vital al întregii națiuni
„NOI, COMUNIȘTII !" De 66 de ani, de la 8 

Mai 1921, aceste cuvinte dobîndesc, în conști
ința poporului român, rezonanțe tot mai pro
funde, tot mai puternice, in istoria noastră na
țională, partidul s-a dovedit a fi conștiința 
înaintată a poporului român, forța politică re
voluționară care a făcut totul pentru ca țara 
să se cunoască pe sine, să-și afle rosturile și 
forță, să poată scruta cu lucidă demnitate vi
itorul.

„NOI, COMUNIȘTII I" De 66 de ani, aceste 
cuvinte însoțesc adevăruri fundamentale despre 
marile răspunderi ale poporului român față de 
el însuși, față de prezentul și viitorul țării, față 
de întreaga omenire. Pe baricadele vieții, ale 
istoriei, partidul comunist a însuflețit și a con
dus lupta clasei muncitoare din România, a în
tregului popor împotriva exploatării și asupririi, 
a fascismului și a războiului, pentru apărarea

independenței și suveranității naționale, pentru 
o viață nouă, pentru socialism.

„NOI, COMUNIȘTII!" Titanica activitate revolu
ționară a secretarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
gindirea sa novatoare, profund științifică 
au conferit și conferă acestor cuvinte 
sensuri și semnificații noi, valențe noi, 
adevăruri noi. COMUNIȘTII, în totalitatea lor, 
alcătuiesc PARTIDUL. Pentru că partidul nu este 
o noțiune abstractă ; el se identifică — așa.cum 
subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — cu 
oamenii ; istoria sa este istoria oamenilor ; con
știința sa este conștiința oamenilor. Partidul în
suși s-a schimbat în anii rodnici de după ce! 
de-al IX-lea Congres, în raport cu noile exigen
țe ale edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate. S-a schimbat prin oameni, prin co

muniști. In toți acești ani de nouă istorie ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" au crescut, în rin- 
duriie partidului, oameni noi, continuatori ai 
tradițiilor înaintate ale poporului român, ale co
muniștilor, dar cu privirea îndreptată mereu 
înainte, spre viitor. Toate înfăptuirile acestor ani, 
preocupările privind munca, învățătura, pregă
tirea politico-ideologică, lărgirea orizontului de 
cultură, participarea la conducerea societății, la 
progresul continuu al României sînt puternic în
suflețite de strălucitul exemplu al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de suflul creator și înnoitor 
pe care secretarul general al partidului l-a adus 
în întreaga viață economico-socialo a patriei.

„NOI, COMUNIȘTII 1“ Ideile lor, lupta și 
munca lor, idealurile lor se află la temelia tu
turor marilor transformări revoluționare care lu
minează noul chip al României socialiste.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Statului Israel la București

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a, primit, miercuri 
după-amiază, pe Yosef Govrin. am
basadorul Statului Israel la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Ambasadorul israelian a înminat 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea primului ministru 
al Statului Israel. Yitzhak Shamir, 

în cursul convorbirii care a avut

loc. cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte ale relațiilor dintre România 
și Israel, exprimîndu-se dorința de 
a se acționa pentru dezvoltarea lor 
in continuare. '

mm mm 
mwșiiii/i KOUE CEAllȘESEM 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participant» la sesiunea științifică organizată cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la încheierea cooperativizării agriculturii și a 80 de ani de la marea răscoală 

a țăranilor din 1907
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

..Noi, comuniștii!" Ideile lor, idea
lurile lor luminează drumul țării 
spre viitor. Partidul comuniștilor a 
înțeles cel mai bine care trebuie să 
fie coordonatele acestui drum. Pen
tru că nu le-a imaginat pur și sim
plu, ci le-a trasat deducîndu-le din 
legitățile dezvoltării sociale și din 
realitățile concret-istorice ale țării 
noastre. Și, mai cu seamă, avînd 
mereu drept călăuză clarvizionară 
și sigură concepția revoluționară a 
socialismului științific. Așa cum pre
cizează tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„in împrejurările actuale, cind apar 
multe, multe greutăți, cind sint 
furtuni, mulți nori, cind. te poți 
abate ușor, cind poți să întrezărești 
undeva un anumit luminiș și să nu 
intelegi că acesta constituie nu 
calea dreaptă spre comunism, ci este 
— ca să spun așa — o iluzie, o 
deformare optică, în acest noian de 
furtuni și de mari transformări", 
numai concepția revoluționară a so
cialismului științific „rămine călăuza 
clarvăzătoare șl singura care asigură 
mersul neabătut spre socialism". In 
concepția partidului nostru comunist, 
a secretarului său general, confir
mată de istorie șl de realitățile 
vremii noastre, nu se poate vorbi de 
viitor, de înnoire socialistă, de per
fecționare a socialismului fără a ține 
seamă de principiile învățăturii re
voluționare despre lume și viață, 
fără a asigura îmbogățirea acestor 
principii cu uriașele cuceriri ale 
științei și practicii construcției so
cialiste. Pe aceste adevăruri și-au 
întemeiat partidul nostru, comu
niștii români cutezătoarele obiective, 
adoptate la Congresul al XIII-lca, 
pentru actualul cincinal și pentru 
viitorul deceniu, pînă la orizontul 
anului 2000 ; pe aceste adevăruri își 
întemeiază, in actuala etapă, condu
cerea măreței opere de ridicare a

României ne noi 
trepte, superioa
re de progres și 
civilizație.

Dacă, azi. Româ
nia se mindrăș- 
te cu o indus
trie modernă, cu 
o agricultură îna
intată, cu pro
gresul. fără pre
cedent în întrea
ga noastră isto
rie. al științei, 
învățămîntului și 
culturii, cu edifi
cii impunătoare 
cum sînt Canalul 
Dunăre — Marea 
Neagră. Tnansfă- 
gărășanul. me
troul din Capitală, numeroase alte 
impresionante construcții, ce înscriu 
în memoria timpului marile transfor
mări înnoitoare din anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", toate acestea se 
datoresc muncii rodnice a po
porului nostru, condus de gloriosul 
său partid comunist. Spiritul revo
luționar al partidului s-a constituit 
intr-un însuflețitor îndemn pentru 
întregul popor. Partidul comunist 
și-a afirmat cu putere caracterul 
său revoluționar Încă in iureșul ma
rilor bătălii din deceniile patru și 
cinci, împotriva asupririi, a fascis
mului și a războiului, pentru apăra
rea integrității și suveranității pa
triei ; apoi în epocala victorie de la 
23 August 1944 ; iar, după aceea, în 
transformarea pe baze noi a vieții 
politioe, economice și sociale a pa
triei. Dar spiritul revoluționar al 
partidului s-a manifestat plenar in 
etapele de istorice înfăptuiri de după 
Congresul al IX-lea. Tot ceea ce s-a 
realizat în România de atunci și 
pînă în prezent, tot ceea ce poporul 
nostru năzuiește să înfăptuiască în 
anii ce vin, în temeiul hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, își află drept 
factor dinamizator spiritul revoluțio
nar al Partidului Comunist Român.

Iar „a fi revolu
ționar, a fi comu
nist, in condițiile 
cind partidul a 
devenit forța po
litică conducătoa
re in societate
— arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu
— înseamnă a 
lupta împotriva a 
tot ceea ce este 
vechi. perimat, 
înseamnă a pro
mova cu îndrăz
neală și fermita
te noul, in toate 
domeniile !".

Din perspecti
va exercitării op
time a rolului

său de centru vital al națiunii, 
de o deosebită însemnătate prin
cipială și practică sînt aprecieri
le și ideile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privitoare la 
cerința ca Partidul Comunist Ro
mân să se manifeste In permanență 
ca păstrătorul și purtătorul neobosit 
al spiritului revoluționar, să rămină 
permanent tinăr, receptiv la tot ceea 
ce este nou. Viziunea secretarului 
general al partidului asupra spiri
tului revoluționar este profund dia
lectică. Nu numai că sint Înțelese 
în profunzime cerințele obiective ale 
continuității procesului revoluționar, 
care nu a încetat după cucerirea 
puterii și nu va înceta nici de aici 
înainte, ci se va amplifica și se va 
intensifica, dar s-a trecut și ,1a crea
rea cadrului necesar pentru mani
festarea lui în gindirea oamenilor, 
In acțiunea practică pentru edificarea 
noii societăți, în întreaga viață .eco
nomică și socială a țării. Iar rolul 
de generator al ideilor revoluționare,' 
al faptelor revoluționare revine 
partidului nostru comunist. Partidul 
este centrul vital al întregii națiuni. 
De Ia el emană și trebuie să emane 
întotdeauna clarviziunea in elabo

rarea programelor de dezvoltare 
economică și socială a țării, în acti
vitatea concretă pentru îndeplinirea 
lor exemplară. El dinamizează for
țele creatoare ale poporului. Acest 
larg proces revoluționar îi cuprinde 
pe toți membrii partidului, cuprinde 
întregul popor. Toate domeniile 
muncii șl vieții poporului. întreaga 
economie națională, știința, învăță- 
mîntul și cultura, activitatea gene
rală de dezvoltare a țării sînt inte
grate în desfășurarea procesului 
revoluționar.

De cea mai mare însemnătate este 
cerința de a se îmbogăți continuu 
teoria si practica revoluționară cu 
concluziile luptei îndelungate a 
partidului nostru, cu experiența miș
cării comuniste si muncitorești. Dar, 
în același timp, așa cum arată to
varășul Nicolae Ceaușescu în nu
meroase cuvîntări. așa cum acțio
nează partidul nostru, o condiție 
fundamentală o constituie Îmbogă
țirea principiilor socialiste în raport 
cu noile transformări revoluționare 
care s-au produs in lume. „Parti
dul Comunist Român — precizează 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — con
sideră că nu trebuie acceptată sub 
nici o formă concepția că elaborarea 
socialismului științific s-a încheiat 
sau se va încheia la un moment dat". 
Pd de o parte, se impune aplicarea 
creatoare a acestei învățături. în con
dițiile in care socialismul se reali
zează. in continuare, intr-o diversi
tate de forme de la o tară la alta, 
în temeiul .realităților istorice, na
ționale, tradiționale ale fiecărui po
por. Pe de altă parte, socialismul 
științific însusi trebuie să se îmbo
gățească fără încetare pe baza ce
lor, mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii umane în ge
neral.

Mari răspunderi revin comuniști
lor. revoluționarilor de azi. datori să

Adrian VASILESCU

Participanțil la sesiunea științifică organizată cu 
prilejul împlinirii unui sfert de veac de la înche
ierea cooperativizării agriculturii și a 80 de ani 
de Ia marea răscoală a țăranilor din 1907, din 
adîncul inimilor, dau expresie, în numele țărănimii 
cooperatiste, al cadrelor din domeniul cercetării 
științifice și învățămîntului, al tuturor lucrătorilor 
din această ramură de bază a economiei naționale, 
celor mai calde și vii sentimente de aleasă stimă, 
înaltă prețuire și recunoștință față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot revoluționar, 
eminent conducător al partidului și statului, ctito
rul României socialiste moderne, marele Erou între 
eroii neamului, genial gînditor și om politic, per
sonalitate proeminentă a lumii contemporane, care 
vă consacrați eroica viață și activitate fericirii 
poporului român, cauzei păcii și colaborării în 
lume.

Cu legitimă satisfacție aducem cea mai înaltă 
cinstire contribuției dumneavoastră hotărîtoare la 
îmbogățirea tezaurului gîndirii și practicii revolu
ționare, la elaborarea și înfăptuirea strategiei so
cietății socialiste mițltilatera! dezvoltate și înain
tării României spre comunism, Ia dobîndirea gran
dioaselor realizări din anii luminoși inaugurați de 
Congresul al IX-lea, eroică perioadă de timp — 
încrustată pentru totdeauna cu litere de aur în 
multimilenara noastră istorie — pe care în semn 
de ales omagiu și cu îndreptățită mîndrie o nu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu “.

Comunicările prezentate în cadrul sesiunii au 
evocat marile tradiții de luptă, revoluționare ale 
țărănimii, rolul acesteia, care de-a lungul istoriei 
a fost principala forță socială a țării, factorul de
terminant în dezvoltarea mijloacelor de producție, 
în propășirea economică și socială a patriei. în-

fruntînd cu semeție furtunile vremurilor, țărăni
mea a rămas neclintită în vatra strămoșească, 
păstrînd și dezvoltînd civilizația și cultura înain
tașilor, obiceiurile, limba și portul național, con
served și înnobilînd inconfundabilele calități ale 
poporului român : înțelepciunea, hărnicia și ome
nia, vitejia și spiritul de dreptate. în acest cadru 
s-a subliniat amplul proces de ridicare pe un plan 
superior a rolului social al țărănimii în condițiile 
afirmării proletariatului în viața politică a țării. 
Sub conducerea Partidului Comunist Român, îm
preună cu clasa muncitoare, cu celelalte forțe pro
gresiste, țărănimea și-a adus o contribuție deose-. 
bită la lupta pentru apărarea independenței, su
veranității și integrității teritoriale a patriei, la 
înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă din august 1944, 
la edificarea noii orînduiri în patria noastră. S-a 
relevat, cu satisfacție, că Partidul Comunist Ro
mân, pornind de la realitățile țării noastre, a con
ceput o politică agrară originală, profund științi
fică, aplicată în practică concomitent cu înfăptuirea 
unui vast program de industrializare socialistă. 
Comunicările prezentate au evidențiat că încheierea 
cooperativizării agriculturii — amplu și profund 
proces revoluționar — a marcat crearea economiei 
socialiste unitare, triumful relațiilor noi, socialiste, 
atît la orașe, cit și la sate, izbinda definitivă a 
socialismului în România.

în deplin consens cu întreaga națiune, partici- 
panții la sesiune au evocat cu deosebită satisfac
ție remarcabilele realizări dobîndite în dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii românești în anii con
strucției socialiste, cu deosebire în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al partidului. Din

(Continuare în pag. a IlI-a)

PARTICIPANT!! LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ ORGANIZATĂ CU PRILEJUL ÎMPLINIRII 
A 25 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA COOPERATIVIZĂRII AGRICULTURII Șl A 80 DE 

ANI DE LA MAREA RĂSCOALĂ A ȚĂRANILOR DIN 1907 '

Un mijloc eficient de stimulare 
a creativității oamenilor muncii

In ultimele luni, ziarul „Scinteia" a abordat consec
vent o serie de aspecte privind introducerea pe scară 
cit mai largă in unitățile economice a sistemului mo
dern de asigurare a calității. în confruntarea de pe 
piața mondială, criteriul valorii, al calității, al efi
cienței a devenit astăzi atotst&pînitor. Respectarea lui 
Cu strictețe, eu alte cuvinte fabricarea numai a unor 
produse de inalt nivel tehnic și de calitate corespun
zătoare, reprezintă o dovadă de sănătate a oricărui 
mecanism economic, de maturitate a unei industrii și 
se reflectă nemijlocit pe planul eficienței fructificării 
muncii sociale. De aceea, pentru țara noastră, crește
rea continuă a calității, asigurarea unei inalte compe

titivități tuturor produselor constituie o sarcină de 
cea mai mare importanță, prioritară pentru toate co
lectivele de oameni ai muncii.

Desigur, pe lingă normele tehnice, tehnologice și 
rigorile organizatorice care trebuie respectate neabă
tut, in fiecare întreprindere, la fiecare loc de mun
că, în procesul de asigurare a calității o importanță 
deosebită revine și climatului de muncă existent in 
colectivele de oameni ai muncii, climat menit să ga
ranteze lucrul bine făcut, să creeze o atitudine activă, 
conștientă a tuturor față de rezolvarea problemelor de 
care depinde calitatea unui produs. în legătură cu 
acest aspect publicăm articolul de mai jos.

(Continuare în pag. a V-a)

Imagine de pe Șantierul naval Drobeta-Turnu Severin poto : Sandu CristianIn viața unui colectiv există o 
seamă de probleme importante, com
plexe, a căror soluționare necesită 
un susținut efort colectiv, dar sint 
ți probleme aparent mărunte, apa
rent ale nimănui, care nu pot fi 
incluse in planurile tehnice.

Probleme mărunte ?...
...Se apropie ora inceperii progra

mului. Sute de 
oameni se în
dreaptă spre poar
ta uzinei, străbat 
curtea, pătrund 
in „holul condi
cilor". supraaglo
merat acum, sem
nează grăbiți și 
se îndreaptă că
tre birouri, ate
liere de proiectare, secții de fa
bricație. Un ocol de două sute de 
metri, aparent neînsemnat, dar care 
înseamnă cite cinci minute irosite 
de sute de oameni în fiecare dimi
neață. Două om-zile pierdute pe zi. 
Iar dacă pe acest drum intervine și 
un ascensor — alt „loc îngust" la 
ora dimineții — risipa devine și mai 
mare și nu doar de timp, ci și de 
„kilowați psihici", consumați în 
așteptare...

...Ședința „operativă" se prelun
gește de citeva ore. în biroul șefului 
de secție sînt convocați conducătorii 
locurilor de muncă din cele trei 
schimburi. Dispecerii, cu registrele 
în față, răspund concis : cutare co
mandă se află la tratament termic, 
un număr de bucșe au fost respinse 
de C.T.C. Se dau dispoziții, se notea
ză în agende, se raportează cu toată 
responsabilitatea. Dar, fn tot acest 
timp, specialiștii secției lipsesc de 
la locurile de muncă, adică de acolo 
unde intr-adevăr este nevoie de ei...

...La o întreprindere, dispusă pe 
patru niveluri, pentru realizarea unui 
anumit produs erau necesare nouă

operații tehnologice și... urcarea și 
coborirea a peste 1 000 de trepte. Cit 
pentru aprinderea flăcării olimpice. 
Astăzi „flacăra", mai precis șuvoiul 
risipei, s-a redus la o „luminiță" 
cit virful de ac, adică la strictul 
necesar...

...în sala de lectură a unei mari 
biblioteci numărul cititorilor a spo

CALITATE numai produse
de cea mai bună

rit simțitor după ce, tn locul raftu
rilor cu cărți, în dreptul ferestrelor 
au fost așezate mese de lucru și 
după ce. la fiecare masă, puteai găsi 
hîrtia de scris și creioanele salva
toare...

...La atelierul heliografic sau xerox, 
printr-o „așezare in pagină" mai 
judicioasă a materialelor, s-au eco
nomisit sute de metri pătrați de 
hirtie fotosensibilă...

Infinit de multe chestiuni „mă
runte", „ale nimănui", imposibil de 
cuprins in planuri tehnice pentru că, 
de cele mai multe ori, nu sint cu
noscute decit celor care se con
fruntă nemijlocit cu ele, iar pentru 
rezolvarea lor ar fi nevoie de un 
serviciu tehnic alcătuit din... între
gul personal muncitor al întreprin
derii.

Și apoi, vă puteți imagina un plan 
tehnic în care să se prevadă, cu 
termene și responsabilități, așezarea 
unei flori, ca un steguleț de frun
taș, pe strungul tovarășului de 
muncă Ia aniversarea zilei lui de 
naștere ? Fără să fie „tehnico-orga- 
nizatorică", floarea aceasta determină

sporuri de producție și de coeziune 
sufletească ia care nu ne așteptam.

Cine credeți câ a eliminat ocolul 
inutil și risipa de kilowați, propu- 
nind mutarea condicilor de pre
zență in ateliere și amplasarea sec
țiilor cu personal muncitor numeros 
la parter și la primele etaje ? Cine 
a găsit ideea implantării in secție a 

unui terminal al 
calculatorului e- 
lectronic al între
prinderii pentru 
a evita scoaterea 
șefului de secție 
din dispozitivul 
colectivului ? Ci
ne a găsit mijlo
cul eliminării 
„nrobelor olim

pice" din fluxul tehnologic sau a 
pus in valoare calea de economisire 
a hîrtiei fotosensibile ? Cine a avut 
ideea reamplasării și dotării meselor 
in sala de lectură ?

Vreo echipă multidisciplinară, al
cătuită din hiperspecialiști ?

A plătit întreprinderea pentru 
aceste idei care acum au o eficiență 
certă ?

Nicidecum !
„Formula magică", prin care, și tn 

cazul problemelor „mărunte", dru
mul ideii de la ,,ce-ar fi dacă...", 
continuă pînă la realizarea prac
tică, este stimularea și valorificarea 
gindirii creatoare a tuturor oameni
lor muncii. Cind acest lucru se 
realizează in colectiv, avem de-a 
face cu un cerc al calității.

La baza apariției cercului calității 
se află o mutație fundamentală : 
executantul nu mai este doar „o 
pereche de brațe", dar și o minte

Inq. Traian TEODORU
(Continuare în pag. a II-a)

Exigență. Termen care a Intrat 
In limbajul curent al muncii și al 
vieții noastre in condițiile în care 
întregului ansamblu al activității 
economice și sociale i se cere o ri
dicare la putere, o nouă calitate, In 
deplin acord cu exigențele etapei 
superioare in care ne aflăm, aceea 
a noii revoluții științifico-tehnice, 
în industrie ca și in agricultură, in 
cercetare, ca în toate domeniile vie
ții spirituale. Exigență — termen 
care' înseamnă răspundere deosebi
tă, corectitudine maximă in înde
plinirea datoriei. Iar ' „datoria — 
spunea Vasile Conta — nu este alt
ceva decit conformarea faptelor 
noastre cu ceea ce societatea in 
care trăim crede câ este bine". So
cietatea in care trăim azi. societa
tea socialistă, crede, este ferm con
vinsă că bine, necesar este ca fap
tele noastre să fie conforme cu 
spiritul revoluționar, cu efortul 
perfecționării, al competentei, al 
randamentului superior. Recunoaș
tem această cerință majoră in în
tregul ansamblu de idei și in fie
care rind al atît de importantei 
cuvîntări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. în spiritul 
tuturor documentelor de partid care 
călăuzesc munca și viața colecti
vității noastre socialiste. Este o 
cerință a cărei împlinire constituie 
garanția Înfăptuirii mărețelor o- 
biective ce ne stau In față.

împlinirea exigentă a datoriei 
față de ceea ce societatea, prin re
sortul de care aparține fiecare din
tre noi, ne-a încredințat spre a 
realiza, ca parte a programelor de 
dezvoltare judicios elaborate, a fost 
și este mijlocul prin care se în
făptuiește progresul fără pre

tului : muncă exemplară, discipli
nă. organizare, eficiență, perfecțio
nare și competentă profesională.

Sigur, să răspunzi la exigențele 
ce ți se adresează poate fi. iar de 
cele mai multe ori chiar și este, 
incomod. Căci incomod este să con- 
stați că ceea ce făceai pină acum.

RESORTURILE ETICE 
ALE EXIGENTEI

cedent din ultimele două de
cenii — cele ale strălucitei Epoci 
Nicolae Ceaușescu. împlinirea exi
gentă a datoriei, a atribuțiilor fie
căruia cere, fără îndoială, un efort 
pe măsură. Încă acum două mii de 
ani, unul din marile spirite ale An
tichității, Horațiu, spunea : „Viața 
nu a dat nimic oamenilor fără un 
efort susținut". Un adevăr probat 
de mii și milioane de ori in proce
sul dezvoltării și succesiunii civi
lizațiilor, probat de noi înșine, In 
viața de fiecare zi. Apelul la exi
gență poate fi, prin urmare, apelul 
raportării continue a atitudinilor 
noastre la adevărul necesității efor

ca strungar, de pildă, nu mai co
respunde cerințelor. Ți se cereau 
precizii de sutime, ți se cer, de azi 
incolo, precizii de micron. Și tre
buie să-ți regindești toate datele 
muncii zilnice, să renunți la anu
mite obișnuințe, la ceea ce' deve
nise, pentru tine, o activitate de 
simplă rutină. îmi spunea un mun
citor de la întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie" : „Secția 
noastră a primit ca sarcină de plan 
execuția unui ansamblu foarte pre
tențios pentru un nou utilaj de ex
port. Am cercetat toți proiectul, 
apoi tehnologia ce se cerea aplicată 
și am constatat că mie, de exem-

piu, nu iml mai este de ajuns să 
cunosc doar meseria de lăcătuș. Că, 
pentru a face față, cei din echipa 
noastră trebuie să deprindă repede 
și alte meserii. De sudor, de me
canic. Și chiar electronică trebuia 
să învățăm pentru că măsurătorile 
se făceau, de data asta, cu o apa
ratură electronică nouă ce se cerea 
bine stăpinită. Nu ne-a fost deloc 
ușor ! După program am rămas a- 
proape zi de zi la cursuri. Pe vreo 
doi i-am și pierdut pe drum ; s-au 
îndreptat către locuri unde nu Ti 
se cerea acest efort. Noi însă, cei 
care am rămas, am avut o teribilă 
satisfacție in clipa in care primul 
ansamblu din serie. chiar dacă 
realizat mai greu, cu bombăneala 
zilnică a controlului tehnic și a 
proiectanților, a fost gata și a fost 
conform cerințelor. Ne uitam la el 
cum se uită sculptorul la statuia 
lui cea mai bună. Cioplind-o, s-a 
remodelat pe sine însuși".

E un caz pilduitor, cum sint. In 
uzinele noastre, sute și mii. Dar 
se intimplă, uneori, și altfel. Se în- 
timplă ca noile exigențe să se im
pună cu mari dificultăți, să înfrun
te inerții și comodități adine în
rădăcinate. Adesea, in astfel de si
tuații, cerința alinierii la noi cote 
ale disciplinei, ale perfecționării

_________ Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a V-a)
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Acum, in centrul atenției

Întreținerea exemplara a culturilor
MUREȘ IALOMIȚA

ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE

Răspundere maximă pentru 
densitatea optimă a plantelor
Dintre lucrările de mare actuali

tate ce se desfășoară acum pe ogoa
rele județului Mureș se detașează ca 
volum și importanță economică exe
cutarea primei prașile manuale la 
sfecla de zahăr, plantă tehnică ce 
ocupă aici 11 800 hectare. Intensifi
carea executării acestei lucrări este 
determinată de faptul că ploile că
zute in ultima perioadă, urmate de 
creșterea accentuată a temperaturii, 
au favorizat și dezvoltarea buruie
nilor. Acesta este de fapt și motivul 
pentru care cooperatorii mureșeni, 
ceilalți locuitori ai satelor acționea
ză pe un front larg la executarea 
acestei lucrări, în majoritatea unită
ților cultivatoare cîmpul fiind im- 
pînzit de oameni. Ca urmare, pină 
in seara zilei de 4 mai. prima pra
șilă manuală a fost efectuată pe 
8 100 hectare — 69 la sută din supra
fața cultivată.

Cooperatorii din Mureșeni, care în 
anul trecut au realizat o producție 
medie de peste 60 000 kg la hectar, 
au fost și în acest an primii în județ 
care au început prășitul sfeclei de 
zahăr. Lucru firesc, dacă avem în 
vedere că ei au fost primii care au 
încheiat semănatul acestei plante 
tehnice și tot atît de firesc dacă 
avem în vedere că, în acest an. și-au 
propus să depășească producția re
cord din 1984, de peste 73 000 kg la 
hectar, producție cu care s-au situat 
pe primul loc pe țară. „Rezerva de 
apă existentă în sol. cit și lucrările 
făcute cu pricepere și hărnicie de cei 
325 cooperatori — ne spune Constan
tin Pop, inginerul-șef al cooperati
vei agricole — au contribuit să avem 
o stare de vegetație și o uniformi
tate a răsăririi plantelor cum nu am 
mai avut niciodată Ia începutul lunii 
mai. De acum înainte, depinde nu
mai și numai de noi să realizăm 
ceea ce ne-am propus : adică să de
pășim pragul celor 75 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar". Că. acest lucru 
este pe deplin posibil o demonstrea
ză și faptul că prima prașilă manua
lă, efectuată aici în numai 4—5 zile, 
a fost executată de așa manieră incit 
a fost asigurată o densitate medie de

240 000—260 000 plante la hectar pe 
întreaga suprafață cultivată. Este 
încă mult peste ceea ce înseamnă 
normal, dar este absolut corect dacă 
avem în vedere că aici urmează să 
se efectueze alte trei prașile ma
nuale, două mecanice și două lucrări 
de plivit, astfel incit, în final să se 
obțină, o densitate de 90 000 plante 
recoltabile la hectar.

Cu aceeași răspundere pentru pre
gătirea viitoarei producții se acțio
nează în aceste zile și in alte unități 
agricole. Bunăoară, la Șăulia de 
Cimpie, cei 400 de cooperatori care 
s-au angajat să lucreze sfecla de za
hăr în acord global au efectuat pri
ma prașilă pe mai bine de 60 la sută 
din cele 150 hectare cultivate. Aici, 
ca și in cooperativele agricole Naz- 
na, Sălcud, Balda, Dîmbău și Cuci, 
pentru a se asigura densitățile de 
plante prevăzute pe fiecare hectar, 
porțiunile de teren din jurul stîlpi- 
ior de înaltă tensiune sau cele cu 
goluri în cultură au fost reînsămîn- 
țate operativ, astfel că. la ora prași- 
lei. peste tot densitățile obținute se 
situează în limitele celor prevăzute.

Lucrările de întreținere la sfecla 
de zahăr se desfășoară pe un front 
larg și în unitățile din consiliile 
agroindustriale Iernut, Luduș, Zau 
de Cimpie. Sărmașu. unde specia
liștii din unități și cei de la fabri
cile de zahăr din Luduș și Tîrgu 
Mureș urmăresc permanent calitatea 
lucrărilor, în scopul realizării pro
ducțiilor prevăzut^.

Dacă unitățile menționate au de
monstrat că prin buna organizare a 
muncii se poate lucra repede și 
bine, în alte cooperative agricole, 
intre care cele din Sovata, Dedrad, 
Funzeni, Găiești, Finațele. lucrările 
de întreținere a acestei plante teh
nice sînt întîrziate. Iată de ce se 
impune ca și în aceste unități, ca 
peste tot în județ, să fie mobilizate 
la întreținerea culturilor toate for
țele satelor.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteil"

Bună organizare, operativitate
în executarea prășitului

»
In județul Ialomița cultura sfeclei 

de zahăr ocupă. în acest an. 15 300 
hectare. Deși primăvara a fost deose
bit de capricioasă, cu multe preci
pitații și fluctuații de temperatură, 
printr-o muncă riguros organizată, 
insămințarea sfeclei de zahăr s-a 
incheiat, in majoritatea unităților a- 
gricole. in perioada optimă si în con
diții de calitate superioară, respec- 
tindu-se cu strictețe tehnologiile. Ca 
urmare, plantele au răsărit uniform 
și exploziv, ceea ce a determinat de
clanșarea lucrărilor de intretinere si 
combatere a dăunătorilor.

Primii care au început executarea 
prașilei manuale sau a celei oarbe, 
cum i se spune, au fost cooperatorii 
din unitățile aparținind consiliilor 
agroindustriale Țăndărei, Movila, 
Urziceni. Făcăeni, Fetești. Slobozia. 
Gura Iaiomiței, Sinești și Condeesti. 
care au asigurată asistenta tehnică 
de sectoarele agricole din cadrul în
treprinderilor de industrializare a 
sfeclei de zahăr Țăndărei și Urzi
ceni.

De modul în care se acționează la 
executarea lucrărilor de intretinere 
ne-am convins la C.A.P. Țăndărei. 
Aici, cele 185 hectare cultivate cu 
sfeclă de zahăr se prezintă acum, la 
începutul lunii mai, asemenea unei 
uriașe table, pe oare rindurile răsă
rite formează linii perfect drepte si 
paralele, atestind profesionalismul 
mecanizatorilor. La executarea pri
mei prașile la ferma nr. 2, condusă 
de inginera Rodica Dinu, aproape 
150 de cooperatori minuiesc cu hăr
nicie sapele, avind grijă deosebită 
pentru ca plantele abia răsărite să 
nu fie tăiate. Aflăm că, alături de 
cooperatorii din cadrul fermei, sint 
prezente și forte venite in ajutor din 
alte sectoare ale unității. Din discu
ția purtată cu președintele coopera
tivei, Dumitru Letca, și inginerul-șef, 
Gheorghe Soare, am reținut că baza 
producției de sfeclă de zahăr a aces
tui an pe cele 185 hectare cultivate 
a fosj. pusă încă din vară, cind în
treaga suprafață a fost fertilizată cu 
gunoi de grajd, cite 45 tone la hec
tar. Toamna, după împrăștierea uni
formă a îngrășămintelor organice.

s-a făcut arătura adîncă cu scormo
nitor și s-a pregătit patul germina
tiv, terenul fiind nivelat ca în pal
mă. pentru a putea fi irigat prin 
brazde. In primăvară s-a făcut doar 
o lucrare cu combinatorul în agregat 
cu lamă nivelatoare si s-a trecut la 
semănat, lucrare efectuată de cei 
mai destoinici mecanizatori. Răsă
rirea a fost uniformă, plantele fiind 
viguroase, deși nu au beneficiat de 
prea multe zile călduroase cu care 
ne obișnuisem in această perioadă. 
Marți. 5 mai, la prinz. din cele 185 
hectare cultivate cu sfeclă de zahăr, 
la C.A.P. Țăndărei primiseră prima 
prașilă 160 hectare. Ca dovadă a 
responsabilității cu care este privi
tă această cultură este si faptul că 
tratamentele pentru combaterea dău
nătorilor s-au efectuat de două ori 
pe toată suprafața. Aflăm că densi
tatea existentă va permite păstrarea 
a 85 000—90 000 plante recoltabile la 
hectar, asigurindu-se obținerea unei 
producții medii de peste 50 tone la 
hectar.

Și la C.A.P. Slobozia, prima prașilă 
la sfecla de zahăr s-a realizat pe 
aproape 50 la sută din cele 130 hec
tare cultivate. In această unitate, 
tratamentul preventiv împotriva 
dăunătorilor s-a făcut cu două zile 
înainte de începerea lucrării de in
tretinere.

Asa cum am văzut și la coopera
tivele agricole Movila st Valea Cio
rii. Săveni și Sudiți, prima prașilă 
și combaterea dăunătorilor se fac cu 
pricepere si sub directa îndrumare a 
specialiștilor și șefilor de fermă, iar 
pentru operativitate. în ajutorul -co
operatorilor din sectorul vegetal, au 
fost mobilizate si celelalte forte. To
tul pentru' ca lucrarea să se facă in 
cel mai scurt timp si de bună ca
litate.

Și o premieră a acestei primăveri. 
Concomitent cu prășitul sfeclei de 
zahăr, în mai multe unități au în
ceput lucrările de întreținere, pe 
cele 35 000 hectare cultivate cu floa- 
rea-soarelui

Mlhai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

------------------------- Precizări ale
■ . 1 I-.

Atenție sporită respectării tehnologiei
specialiștilor

la cultura sfeclei de zahăr
Pentru obținerea de recolte mari la sfecla de zahăr, hotăritoare sfiit 

acum lucrările de întreținere. în vederea prevenirii situațiilor din anul 
trecut, cind au fost constatate abateri de la tehnologia acestei culturi, 
este necesar ca specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole 
să controleze permanent dezvoltarea plantelor și să aplice, în mod dife
rențiat, lucrările stabilite. Am solicitat tovarășului Vasile Popescu, direc
torul Institutului de cercetare pentru cultura și industrializarea 
de zahăr și substanțe dulci Fundulea. să facă unele precizări 
toare la executarea lucrărilor de întreținere la sfecla de zahăr.

sfeclei 
referi-

Precipitațiile căzute în ultima pe
rioadă pe întreg cuprinsul țării au 
favorizat răsărirea culturilor agrico
le însămințate în această primăvară, 
intre care si sfecla de zahăr — ne 
spune interlocutorul. Important pen-' 
tru obținerea de recolte mari la 
această valoroasă plantă tehnică este 
ca prin lucrări adecvate să fie men
ținută densitatea prevăzută de plan
te la hectar și, totodată, să se asi
gure condițiile necesare dezvoltă-

știe, înrii acestora. După cum se 
faza de germinare-răsărire sfecla de 
zahăr este foarte sensibilă și. de 
aceea, o atenție deosebită trebuie 
acordată prevenirii sau combaterii 
atacului de boli și dăunători. Sămîn- 
ta a fost tratată. însă dacă se ma
nifestă totuși atac masiv de dăună
tori se vor aplica tratamente potri
vit recomandărilor elaborate de in
spectoratele județene de protecție a 
plantelor.

Situațiile de pe teren în ce pri
vește starea de dezvoltare a sfeclei 
de zahăr sînt foarte diferite. în 
unele locuri, datorită ploilor repezi, 
înainte de răsărirea sfeclei s-a for
mat crustă sau au apărut buruieni. 
In acest caz. pentru a se ușura ră
sărirea tuturor germenilor este ne
cesar să se aplice o prașilă oarbă. 
Prașilele mecanice se vor efectua 
numai cu ajutorul cultivatorului 
CPT 5,4. care are aceeași lățime de 
lucru cu cea a semănătorii SPC-12. 
Important este ca utilajele să îna
inteze pe aceleași urme, lucrîndu-se 
cu mare atenție, pentru a nu se 
acoperi plantele cu pămînt sau a nu 
Ie tăia. în acest scop, primele pra- 
șile se efectuează cu ajutorul culfi- 
vatorului prevăzut cu discuri de pro
tecție. Prașilele manuale se vor efec
tua numai cu săpăliga prevăzută cu

-s,T 3. • •

o lamă Iată de 15 cm. Cu ocazia 
acestei lucrări se corectează si den
sitatea plantelor pe rind. Acolo unde 
a răsărit un număr prea mare de 
plante se efectuează răritul, lucrare 
ce se execută in faza cind plantele 
au 2—4 frunze. Pe terenurile cu 
goluri în culturi se va organiza com
pletarea acestora folosindu-se sămin- 
ța pusă in prealabil la înmuiat.

Trebuie să se înțeleagă de către 
toți specialiștii din unitățile agrico
le cultivatoare de sfeclă de zahăr și 
personalul tehnic agricol din cadrul 
fabricilor 
corectă, la timp si. cu cea mai mare . 
răspundere a lucrărilor de întreține
re are un rol hotărîtor pentru obți
nerea de recolte mari. De aceea, 
prevederile cuprinse în tehnologii 
trebuie respectate punct _ cu punct.

de zahăr că executarea

In fabricație noi produse SUCEAVA:

cu performanțe ridicate

La Fabrica de pro
fil a intreprinderii „E- 
lectroputere" — Cra
iova, unde se realizea
ză locomotive diesel 
hidraulice și electrice 
pentru linii magistra
le, se construiesc in 
prezent, pentru nevoi
le economiei națio
nale si pentru ex
port (peste 40 la sută 
din producție este 
destinată partenerilor 
de peste hotare), 10 
tipuri de locomotive.

„Ce noutăți aveți 
pe fluxul de produc
ție si al întrecerii 
socialiste ?“ — îl în
trebăm pe ing. Felix 
Căprariu, directorul 
fabricii.

„tn urmă -cu citeva 
zile am lansat in 
fabricația de serie pri
mul lot de 15 stații de 
comandă și regla) 
pentru sondele de fo
raj cu adțiUne elec
trică. produse „moder
ne prevăzute cu insta
lații de aclimatizare și 
incinte 
permit 
la temperaturi de 
grade Celsius și minus 
40 grade Celsius, com
petitive și pe piața ex
ternă — ne-a spus di
rectorul. De curînd, 
am livrat cea de-a 
3 450-a locomotivă

izolate, ce 
functionarea

- 50

Ritm intens de lucru pe șantierul 
centralei electrotermice

în aceste zile de început de mai 
ritmul lucrărilor pe șantierul Cen
tralei electrotermice de la Suceava 
devine tot mai alert, Atît brigăzile 
de construcții, de instalații electri
ce și automatizări, cit și brigada 
de probe și încercări funcționale

lucrează în program prelungit pen
tru apropierea termenului de pune
re in funcțiune a acestui obiectiv 
energetic. Membrii brigăzii energo- 
montaj continuă rodajele la pompe
le din sala mașinilor. (Sava Beji- 
nariu).

(Urmare din pag. I)

realizată aici de la în
ceperea fabricației si 
am finalizat acțiunea 
de modernizare a uno
ra din produsele noas
tre de bază, rezultind, 
practic, noi tipuri de 
locomotive cu per
formante superioare, 
competitive și pe pia
ța externă".

In secția de montaj

La 
„Electroputere" 

— Craiova

general asistăm la un 
eveniment de produc
ție deosebit : încheie
rea tuturor lucrărilor 
de montaj la cea dinții 
locomotivă electrică 

kW de fa- 
romănească, 
tiristorizată.

de 5 100 
bricație 
complet

, ce poate atinge o vi
teză de 120 km pe oră. 
„Noul tip de locomo
tivă, de construcție 
indigenă, cu tiristoare 
realizate la Întreprin
derea de piese radio 
și semiconductor Bă- 
neasa, asigură auto
matizarea reglajului 
forței de tracțiune și

vitezei de mers, spo
rirea tonajelor remor
cate, folosirea mai 
bună a greutății ade
rente, reducerea con
sumului de energie 
electrică și a cheltuie
lilor de intretinere la 
beneficiari — a finut 
să precizeze inginerul 
Florea Burdubuș, șe
ful atelierului proiec
tări locomotive. De 
asemenea, am livrat 
beneficiarilor primele 
două locomotive elec
trice de 180 kW desti
nate manevrelor 
cocserii si am 
in fabricație 
astfel de 
care pină 
importau, 
ceste zile 
bine probele de ates
tare a 
prima 
lectrică 
pentru 
are două regimuri de 
viteze, fiind echipată 
cu redresoare serni- 
comandate cu tiristoa- 
re și cu posibilități de 
prestabilire a forței 
de tracțiune si a vite
zei de mers, locomoti
vă prevăzută cu auto
nomie redusă — pe 
bază de baterii de a- 
cumulatori — fată de 
linia de contact'. 
(Nicolae Băbălău).

in 
lansat 

alte 9 
locomotive, 
acum se 

Și tot in a- 
a trecut cu

performantelor 
locomotivă e- 
de 1200 kW 
manevră, ce

capabilă de idei. în era informaticii, 
de care ne apropiem, principala sursă 
de beneficii va fi producția

Mai sînt atîtea idei 
așteaptă... cercul calității 1

Ce este, de fapt, cercul 
calității ? •••un grup de 3-10 oa_ 
meni care muncesc împreună, sint 
pasionați de rezolvarea cu mijloace 
proprii a problemelor, aparent mă
runte, cu care se confruntă, sint pre
gătiți in mod special pentru aceasta 
și aderă în mod voluntar la cercul 
calității. Conducătorul cercului cali
tății este cel care se bucură de au
toritate în fața celorlalți membri ai 
cercului, de regulă maistrul. Activi
tatea tuturor cercurilor calității din- 
tr-o întreprindere este coordonată de 
îndrumătorul cercurilor calității.

...un grup care analizează in mod 
independent și în colectiv deficien
țele din propria activitate și propune 
conducerii măsuri de îmbunătățire ;

...un organism extrem de sensibil 
a cărui funcționare este guvernată 
de cele mai complexe aspecte ale 
personalității umane : datele psiho
logice și sociologice, motivațiile și 
percepțiile inconștiente ale individu
lui și grupurilor. De aceea, organi
zarea unui cerc al calității nu poate 
fi impusă prin sarcini trasate de 
conducerea întreprinderii, nu poate 
fi lăsată pe seama oricui și nici nu 
se face „de la sine". Cercul calității 
rămine eficient numai atit timp cit 
membrii lui sint convinși că el 
corespunde propriei lor voințe.

Cercul calității nu este :
...un grup de C.T.C.-iști ;

...o comisie de lucru a consiliului 
oamenilor muncii sau a comitetului 
sindicatului ;

...o sarcină a conducerii întreprin
derii ;

...un panaceu al problemelor cali
tății ;

...o „modă" în management ;

...un model de copiat pentru că ar 
fi de sorginte japoneză sau ahie- 
ricană sau franceză.

de idei.
care-și

Cercul calității iși propu- 
pg . încurajarea executanților de 
a se educa permanent, de a-și 
valorifica toate aptitudinile ; anga
jarea muncitorilor, in munca lor, cu 
gindirea Ia fel de mult ca și cu 
brațele ; crearea unor „sarcini" mai 
interesante prin aceea că sint alese 
de muncitorii inșiși ; crearea unor 
satisfacții mari ale muncitorilor da
torită rezolvării prin gindirea pro
prie a unor probleme ; încurajarea 
formării și dezvoltării „conștiinței 
calității", prin atragerea tuturor oa
menilor muncii la rezolvarea pro-

Funcționarea sistemului energetic național în deplină siguranță și 
la întreaga capacitate reprezintă o condiție de bază pentru asigurarea 
corespunzătoare cu energie electrică a țuturor consumatorilor. In acest 
scop, în fiecare centrală electrică se impun măsuri eficiente pentru ex
ploatarea in cele mai bune condiții a tuturor agregatelor, astfel incit 
acestea să realizeze producțiile stabilite. Subliniind cu pregnanță aceas
tă cerință, la Plenara C.C. ai P.C.R. din 24-25 martie a.c., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „O problemă foarte importantă pentru 
realizarea producției este buna întreținere, realizarea la timp a repa
rațiilor tuturor instalațiilor și intărirea disciplinei și ordinii".

Cum se acționează, ce se întreprinde pentru realizarea programe
lor de reparații și modernizări ale grupurilor energetice ? lată tema con
vorbirii cu ing. Marius Constantinescu, director al Direcției de exploa
tare, reparații mecano-energetice 
trice.

din cadrul Ministerului Energiei Elec

— Pină in toamnă, conform sarci
nii stabilite de secretarul general al 
partidului, trebuie să se asigure re
pararea unor 
echivalind cu 
instalată. Care 
lor, acum cind 
din acest an ?

— Programul 
cate a fost îndeplinit in proporție de 
85 la sută. Au fost efectuate o serie 
de reparații curente și revizii teh
nice importante la o serie de termo
centrale și hidrocentrale. însă la 
unele grupuri de la centralele Ier
nut, Ișalnița, Rovinari și Mintia re
parațiile planificate nu s-au realizai 
datorită neasigurării bazei tehnico- 
materiale. Astfel, 
la grupul nr. 3 de' 
210 MW de la 
Mintia, reparația 
a fost aminată 
deoarece între
prinderea „Vul
can" București nu 
a asigurat un pro
fil din oțel aliat 
necesar suprain- 
călzitorului de la 
cazanul nr. 3 A. 
La termocentrala 
Ișalnița reparația 
ficată 
MW 
lipsei 
aliat, 
tru condensator,

• vrate de unități aparținind Ministe
rului Industriei -- - j -
grupuri și agregate energetice de la 
termocentralele Iernut, Mintia șl 
Fîntinele nu s-au putut opri pentru 
reparația planificată, datorită situa
ției energetice deosebite, și ele au 
fost menținute în exploatare pen
tru producerea de energie electrică. 
Dacă analizăm cu exigență activita
tea de reparații se constată și o se
rie de deficiente proprii, care au 
contribuit la nerealizarea integrală 
a sarcinilor din acest domeniu. Este 
și motivul pentru care conducerea 
ministerului a stabilit unele- măsuri 
menite să asigure recuperarea res
tanțelor, reducerea duratei repara
țiilor și creșterea răspunderii tutu
ror factorilor implicați in această 
activitate.

— Pentru termocentralele Turceni 
si Rovinari, cele mai mari unități 
energetice funcționind pe bază de 
cărbune, au fost stabilite in cadrul 
reparațiilor capitale și lucrări de 
modernizare pentru creșterea apor
tului lor la producția de energie 
electrică. Cum se desfășoară această 
acțiune ?

— Avînd în vedere avantajele deo
sebite pe care le asigură aplicarea 
modernizărilor in creșterea parame
trilor și fiabilitatea grupurilor și 
agregatelor energetice, in acest an 
se execută volume mari de lucrări 
la grupurile de mare putere din ter
mocentralele pe cărbune, urmărin- 
du-se în final creșterea puterii și 
reducerea corespunzătoare a consu
mului de hidrocarburi. Astfel, la 
grupurile energetice de 330 MW de 
la termocentralele Turceni și Rovi
nari se aplică modernizări la siste
mul de presiune al cazanelor, menite 
să conducă la eliminarea spargerilor 
de țevi, principala cauză care . în 
prezent determină scăderea disponi
bilității acestor grupuri. La această 
modernizare contribuie întreprinde
rea „Republica" București, prin asi
gurarea țevilor cu aripi laminate, 
întreprinderea „Vulcan" București, 
care confecționează panourile de 
pereți membrană, și Trustul de an
trepriză generală „Energomontaj", 
care asigură montarea lor. O altă 
modernizare importantă care se a- 
plică la aceste grupuri o constituie 
extinderea electrofiltrelor cu un al 
treilea cîmp și prin care.se va ob
ține un grad mărit de reținere a ce
nușii. protejindu-se corespunzător 
ventilatoarele de gaze arse împo
triva eroziunii cenușii și asigurîn- 
du-se reducerea gradului de poluare 
din zona înconjurătoare. La această 
dată au fost finalizate moderni
zările de la grupurile de 330 MW

grupuri energetice 
1500 MW putere 

este stadiul lucrări- 
au trecut patru luni
de reparații planifi-

nr. 1 Turcenl și nr. 6 Rovinari, la 
care au început probele de punere in 
funcțiune in vederea efectuării pa
ralelului la sistemul energetic na
țional și sînt in curs de execuție 
lucrările în grupul nr. 3 de la ter
mocentrala Turceni. In cursul aces
tei luni se pregătește baza materială 
pentru începerea lucrărilor de mo
dernizare la grupul nr. 5 de la 
Rovinari, iar în luna iunie la grupu
rile nr. 2 Turceni și nr. 4 Rovinari.

In acțiunea de modernizare sint 
prevăzute și termocentralele Mintia, 
Paroșeni, Doicești, Oradea și Ișal- 
nița, unde se are în vedere aplicarea 
în aoest an a unor soluții pentru 
creșterea capacității de măcinare a

*

Ce întreprindeți pentru repararea 
utilajelor în cele mai bune condiții ?
curentă plani- 
nr. 2 de 100 

cauza 
țevi din oțel

ai grupului 
nu s-a executat din

a 40 tone
10 tone țevi de alamă pen- 

care trebuiau li-
Metalurgice. Alte

cărbunelui la mori, prin care să se 
poată introduce 
de cărbune mai 
calorifice mai 
pentru care au 
inițial.

— Asigurarea 
riale necesare reparațiilor este prțma 
condiție pentru realizarea la termen 
a acestor lucrări, Ce solicitați furni
zorilor, dar în același timp ce în
treprind unităfile Ministerului Ener
giei Electrice pentru creșterea pro
ducției pieselor de schimb prin 
eforturi proprii 2

— Aș face mai întîi o precizare. 
Pentru marea majoritate a lucrărilor 
de reparații și modernizări, progra
mele aprobate includ și cantitățile 
de materiale, echipamente și insta
lații necesare. Acestea sint vizate de 
conducerile ministerelor care coor
donează unitățile furnizoare. Orice 
abatere de la programele stabilite 
creează serioase perturbați! in deru
larea corespunzătoare a graficelor 
de execuție a lucrărilor. Iată de ce, 
îndeosebi pentru reparațiile capitale 
din acest an, se impune ca furni
zorii cu care au fost încheiate con
tractă. să ' livrețe la termen piesele 
de schimb' Și subahsamblele, cerință 

. impusă de realizarea lucrărilor strict 
pe țierioada 'p'Iâhificată cuprinsă în 
plan. Se înregistrează deja unele în- 
tîrzieri. Astfel, întreprinderea „Vuj- 
can" București este necesar să ur
genteze livrarea furniturii necesare 
modernizării sistemului de presiune 
de la grupul nr. 5 de 330 MW de la 
Rovinari și a celor 300 de reducții 
pentru supraîncălzitorul cazanului 
grupului nr. 9 de 200 MW de la 
Brazi. De asemenea, se întîmpină 
mari greutăți în asigurarea de către 
unitățile Ministerului Industriei Me
talurgice a țevilor din clasa de ca
litate trei, și anume 715 tone din oțel- 
carbon și 572 tone din oțel aliat, 
cantități care includ și restanțele din 
primul trimestru.

în unitățile proprii aparținind Mi
nisterului Energiei Electrice se rea
lizează circa 60 la sută din valoarea 
totală a pieselor de schimb și sub- 
ansamblelor necesare executării re
parațiilor din centrale. Restul se 
asigură in proporție de 30 și 10 Ia 
sută de întreprinderile din subordi- 
nea ministerelor industriei de utilaj 
greu și, respectiv, construcțiilor de 
mașini și electrotehnice. Din aceas
tă situație rezultă că cea mai mare 
parte a pieselor se produce prin efor
turi proprii. Deoarece in prezent se 
înregistrează greutăți importante in 
contractarea, livrarea la termen și 
de calitate a pieselor necesare, con
siliul de conducere al ministerului 
nostru a hotărit dezvoltarea bazei 
proprii de producție. Astfel, se mă
rește capacitatea intreprinderii 
„Energoreparații", se reutilează în
treprinderea de piese de schimb 
electrice Filiași și se construiește o

in cazane cantități 
mari, dar cu puteri 
reduse față de cele 
fost construite ele
bazei tehnico-mate-

program. Cercul se reunește fie Ia 
locul de muncă, fie chiar și la do
miciliul unuia dintre membrii săi ; 
deci... atunci cind și „acolo unde 
membrii cercului se simt mai... 
„inspirați". în cadrul reuniunilor 
cercului, care, in funcție de talentul 
conducătorului cercului de a munci 
cu oamenii, nu trebuie să devină 
„ședințe de producție", membrii sint 
irtstruiți de către conducător, aleg 
problemele pe care le vor rezolva, 
caută, prin discuții libere, soluțiile, 
redactează propunerile de îmbunătă
țire ce vor fi înaintate de conducă
torul cercului conducerii secției și, 
prin îndrumătorul cercurilor, condu-

prezentarea la conducerea întreprin
derii a unor probleme personale ale 
membrilor cercurilor, susținerea re
zolvării lor etc.
• CONVINGERE — sensibiliza

rea conducerii de la toate nivelurile 
întreprinderii — atelier, secție, în
treprindere — privind utilitatea 
cercurilor calității constituie etapa 
hotăritoare pentru succesul cercului 
calității. Ea poate fi realizată printr-o 
„campanie pentru calitate", in care să 
fie angrenate toate mijloacele de 
propagandă ale intreprinderii.

Cercul calității nu se poate dez
volta într-o atmosferă de indife
rență. Aceasta se întîmplă acolo

Stimularea creativității oamenilor muncii
blemelor calității și eficienței mun
cii, prin convingerea lor că proble
mele calității nu aparțin C.T.C.-ului.

Cercuri ale calității pot fi 
organizate ln orice colectiv de 
muncă, în întreprinderi industria
le, de la secții productive la 
conducere, în administrație (exem
ple de teme abordate aici : intro- 
ducera noțiunii de „productivitate a 
muncii de birou" ; Impactul social al 
informaticii de birou — „biroticii" ; 
îmbunătățirea ambianței de lucru în 
cadrul biroului prin reducerea ten
siunii nervoase, a „stress“-ului, eli
minarea aglomerărilor de lucrări ; 
raționalizarea și circulația documen
telor ; urgențe și priorități) — in 
întreprinderi agricole, in 
pentru populație : hoteluri, 
zine, spitale, bănci, la toate 
rile, inclusiv al conducerii.

Cum funcționează cercul 
Calității ? Membrii cercului ca
lității se întrunesc, prin grija 
conducătorului cercului, cel puțin o 
dată la două săptămîni, nu mai 
mult de două ore, de obicei imediat 
după orele de program, dar și in 
unele pauze în timpul orelor de

servicii 
maga- 

nivelu-

cerii întreprinderii, spre avizare. Se 
vor evita „raportările" și „eviden
țele" in viața cercului 
excepția unora, foarte 
necesare.

Introducerea 
calității 
lemente :
• PASIUNE — găsirea omului pa

sionat de imbunătățirea activității prin 
gindirea muncitorilor, viitorul îndru
mător al cercurilor calității din în
treprindere. El este ales dintre cei 
care se oferă voluntar să acționeze 
pentru introducere^. și dezvoltarea 
cercurilor calității în întreprindere, 
îndrumătorului îi revin următoarele 
îndatoriri : instruirea conducătorilor 
de cercuri; coordonarea activității tu
turor cercurilor calității din între
prindere ; prezentarea propunerilor 
de îmbunătățire a activității, elabo
rate de cercuri, conducerii întreprin
derii ; conducerea investigațiilor în 
care sînt angrenate mai multe 
cercuri ; rezolvarea, cu acordul con
ducerii intreprinderii, a unor pro
bleme organizatorice care se pun în 
viața cercurilor ; asigurarea unui loc 
în care să se desfășoare reuniunile; 
elaborarea programului reuniunilor ;

calității, cu 
puține, strict

cercurilor
presupune următoarele e-

unde directorul general sau contabi- 
lul-șef sau directorul tehnic „nu au 
timp" să învețe și să înțeleagă ce 
este fiabilitatea, ce este gestiunea 
calității sau cercul calității ; acolo 
acestea nu se aplică, iar problema 
eficienței întreprinderii moderne se 
rezolvă cu metode cel puțin înve
chite. Un sprijin de complezență, 
„smuls" conducerii întreprinderii, 
este una dintre căile cele mai sigure 
pentru eșecul cercului calității.

Inerția personalului mediu in fața 
acestei idei noi... de un sfert de se
col decurge din tendința de a vedea 
în cercurile calității „o nouă inven
ție a celor de la C.T.C.".

Iată de ce a organiza cercuri ale 
calității înseamnă — ca pentru orice 
idee nouă — înlăturarea confuziei 
prin instruirea întregului personal 
muncitor, de la muncitor la directo
rul general.
• COMPETENȚA — metodele cer

cului calității vizează stimularea gă
sirii ideilor în colectiv prin : discu
ții libere, reprezentări grafice ca : 
diagrama cauze-efecte, histograma 
defectelor, fișe...

Desigur, există și alte metode do 
investigare proprii cercurilor cajitji- 
ții, dar ceea ce le caracterizează 'pe 
toate este simplitatea, care consti-

nouă unitate de piese de schimb și 
subansamble la Rovinari.

— Respectarea graficelor de execu
ție a reparațiilor este o cerință, o 
obligație de prim ordin, tn același 
plan trebuie să se situeze si proble
ma calității. Cum se acționează, care 
sint măsurile luate pentru creșterea 
nivelului calitativ al lucrărilor ce se 
efectuează ?

— Analizînd calitatea lucrărilor de 
reparații, se constată in ultimii ani 
o evoluție pozitivă, însă rezultatele 
nu se situează la nivelul cerințelor, 
exigențelor actuale. Ne preocupăm 
să mărim gradul de preasamblare a 
unor instalații necesare la efectua
rea intervențiilor, pentru a scurta, pe 
de o parte, termenele de execuție, 
iar, pe de altă parte, să îmbunătă
țim calitatea reparațiilor. La locu
rile de muncă au fost stabilite mă
suri, în conformitate cu prevederile 
legale, pentru întărirea răspunderii 
maiștrilor în activitateâ de îndru
mare și control. Aș menționa preo
cuparea și r'ezultatele bune obținute 
de o serie de centrale electrice do
tate cu grupuri de mare putere, cum 
ar fi Ișalnița, Mintia, Iernut, Oradea 
și Porțile de Fier, unde s-au obținut 
și durate de funcționare care au 
depășit cu mult ciclul normat între 
două reparații. Nu același lucru se 
poate constata la termocentralele 
Turceni și Giurgiu, unde calitatea 

lucrărilor de re
parații nu a fost 
întotdeauna la ni
vel 
tor, 
du-se o serie de 
deficiente Ia a- 
gregatele auxilia
re ale cazanelor, 
mori, ventilatoa
re de gaze, insta
lații din gospodă
ria de combusti
bil și turbine, 
situație, condu- 

l a luat măsuri 
i asistentei

corespunză- 
înregistrin-

Față de această 
cerea ministerului 
pentru asigurarea asistentei teh
nice la lucrări din partea furni
zorilor de echipamente. uzine
lor și secțiilor cu sarcini de repa
rații. în cadrul lucrărilor de moder
nizare de la grupurile de 330 MW de 
la Turceni și Rovinari controlul ca
lității reparațiilor se face pe faze de 
execuție, iar recepția finală o efec
tuează comisii mixte de specialiști 
din cadrul ministerelor energiei elec
trice, industriei de utilaj greu și in
dustriei electrotehnice.

— Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. 
pe probleme economice, una din 
problemele foarte importante căreia 
trebuie să i se acorde maximă aten
ție este aceea a ridicării nivelului de 
calificare profesională a cadrelor din 
toate sectoarele de activitate. Cali
tatea reparațiilor este influențată 
hotărîtor și de gradul de pregătire 
profesională a lucrătorilor din acest 
domeniu. Ce acțiuni se întreprind 
pentru a răspunde acestor exigențe ?

— Asigurarea, compartimentelor de 
reparații din. centralele electrice cu 
cadre cu bună pregătire profesiona
lă constituie o sarcină principălă, 
urmărită permanent de conducerea 
ministerului, care a luat o serie de 
măsuri. Aș aminti imbunătățirea ca
litativă a învățămîntului in liceele și 
școlile profesionale cu profil energe
tic prin înființarea de cursuri cu 
tematică specifică lucrărilor de re
parații la cazane, turbine și instalații 
energetice ; ridicarea nivelului cali
tativ al cursurilor tehnico-profesio- 
nale pentru muncitori și maiștri din 
activitatea de reparații, care au loc 
cu regularitate pe bază de programe 
aprobate în centralele electrice. Sint 
organizate cursuri de reciclare a 
maiștrilor și inginerilor care lucrea
ză direct în activitatea de reparații, 
organizate de Centrul de pregătire a 
lucrătorilor din cadrul Ministerului 
Energiei Electrice, Ia care se predau 
teme de către lectori cu înaltă ca
lificare și cu multă experiență prac
tică in problemele de reparații de 
centrale. De asemenea, se are în 
vedere instruirea în acest an a per
sonalului cu pregătirea și execuția 
reparațiilor din centralele electrice cu 
tehnologii de reparații care să cu
prindă cunoștințele tehnice de spe
cialitate necesare executării in orice 
condiții a lucrărilor la grupurile și 
agregatele energetice. Și, nu in ulti
mul rind, menționez testarea profe
sională a întregului personal, mun
citori și maiștri care lucrează în 
activitatea de reparații, și reinstrui- 
rea și reexaminarea acelora care nu 
au nivelul de pregătire profesională 
necesar lucrărilor pe care trebuie să 
le execute.

Ion LAZAR

tuie principala lor atracție, în așa 
fel incit membrii cercului să le 
poată aplica imediat.
• RECUNOAȘTEREA MERITE

LOR CERCULUI CALITĂȚII de că
tre colegii de muncă și de către 
factorii de conducere de la toate 
nivelurile asigură viabilitatea cercu
lui și ușurează introducerea unor 
cercuri noi.

Cauze posibile ale inefi- 
cienței cercului calității : 
lipsa de timp a îndrumătorului de 
a organiza reuniunile : lipsa de 
cooperare din partea conducerii sec
ției sau intreprinderii ; dezamăgirea 
membrilor cercului generată de 
nerecunoașterea meritelor lor ; în- 
tirzierea verdictului conducerii la 
propunerile cercului ; alegerea de 
către cerc a unor probleme prea 
ambițioase ; graba de a organiza 
simultan cercuri in toate locurile de 
muncă ale întreprinderii, de exem
plu împărțind in mod artificial 
întreg personalul muncitor în grupe 
de cite 5—8 oameni și botezate 
„cercuri ale calității".

Nu există „rețete" pentru organi
zarea și conducerea cercurilor cali
tății, 
căror nerespectare conduce la inefi
cientă in acest domeniu : membrii 
participă voluntar, cercul alege și 
rezolvă problemele independent de 
conducerea intreprinderii și secției, 
cărora le supune spre avizare pro
punerile de îmbunătățire. Accentul 
primordial trebuie pus pe instruirea 
organizată, atît a membrilor cercu
rilor calității, cit șl a tuturor oame
nilor muncii.

Prin instruirea și Implicarea tu
turor in problemele sale, prin crea
rea „conștiinței, calității", asigurarea 
calității încetează a mai fi doar „o 
problemă a C.T.C.-uIui", ci iși va 
vedea recunoscut adevăratul înțeles, 
acela de operație tehnologică „pre
lucrătoare", prin care semifabrica
tului i se adaugă o caracteristică 
nouă : încrederea că intreg persona
lul muncitor și-a făcut datoria, că 
au fost respectate întocmai prevede
rile documentației tehnice.

dar există cîteva principii a

care.se
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„Țărănimea - forță socială revoluționară în lupta poporului român pentru libertate, unitate națională și progres 
social. Cooperativizarea agriculturii, eveniment de maximă importanță in procesul revoluționar de făurire 

a societății socialiste multilateral dezvoltate in România. Concepția Partidului Comunist Român,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, privind obiectivele noii revoluții agrare in România"

Miercuri a avut loc în Capitală 
sesiunea științifică eu tema : „ȚA- 
RANIMEA — FORȚA SOCIALA RE
VOLUȚIONARA ÎN LUPTA PO
PORULUI ROMAN PENTRU LI
BERTATE, UNITATE NAȚIONALA 
ȘI PROGRES SOCIAL. COOPERA
TIVIZAREA AGRICULTURII, EVE
NIMENT DE MAXIMA IMPORTAN
ȚA ÎN PROCESUL REVOLUȚIONAR 
DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SO
CIALISTE MULTILATERAL DEZ
VOLTATE ÎN ROMANIA. CONCEP
ȚIA PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR 
GENERAL AL PARTIDULUI, PRI
VIND OBIECTIVELE NOII REVO
LUȚII AGRARE ÎN ROMANIA", 
consacrată împlinirii unui sfert de 
veac de la încheierea procesului de 
cooperativizare a agriculturii și a 80 
de ani de la marea răscoală a țăra
nilor din 1907.

Au luat parte cadre din cercetare 
și invățămîntul agricol, specialiști 
din Ministerul Agriculturii. Ministe
rul Silviculturii, Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. activiști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
ziariști.

Organizată din inițiativa secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sesiunea a con
stituit un prilej pentru a aduce un 
cald și vibrant elogiu oamenilor 
muncii de pe ogoare, de a pune cu 
tărie in lumină bogatele tradiții de 
luptă, marile virtuți morale și revo
luționare ale țărănimii. Totodată, a 
fost subliniat rolul țărănimii în ac
tuala etapă a construcției socialiste 
care. în alianță cu clasa muncitoare 
— clasa conducătoare a societății — 
eu ceilalți oameni ai muncii, repre
zintă un factor important al pro
gresului material și spiritual al țării, 
aducîndu-și o contribuție esențială la 
înfăptuirea cu succes a programului 
partidului, la întreaga operă de fău
rire a socialismului și comunismului 
in România.

Cuvintiil de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Tiberiu Mureșan, 
președintele Academiei de Științe 
Agricole și Silvice. Vorbitorul a evo
cat marea răscoală din 1997. unul 
dintre momentele istorice memora
bile care a demonstrat uriașa ener
gie revoluționară a țărănimii. Subli- 
niindu-se că Partidul Comunist Ro- 

. mân, incă de la crearea sa. a militat 
pentru rezolvarea problemei agrare 

‘ în România, pentru reallzareâ ăliah- 
teț • muncitorești-tărânești., a fost evi
dențiată semnificația ' istorică a 
transformării socialiste a agricultu
rii. care a marcat victoria deplină a 
revoluției agrare socialiste, a organi
zării agriculturii românești pe baze 
socialiste, de stat și cooperatiste, 
deschizind, totodată, calea trecerii 
intr-o etapă nouă, superioară, a so
luționării problemei agrare, a asigu
rării unui progres rapid al produc
ției agricole și ridicării nivelului de 
trai al țărănimii. În anii socialismu
lui, țărănimea a dobîndit o nouă 
poziție economică și socială, caracte
rizată prin sporirea gradului său de 
participare la procesul de omogeni
zare a întregii societăți, la progresul 
general al țării.

In comunicarea „Conducerea de 
către Partidul Comunist Român a 
revoluției socialiste in agricultură. 
Contribuția de inestimabilă valoare 
teoretică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii agrare a parti
dului și statului, a conceptului și 
obiectivelor noii revoluții agrare în 
România", prezentată de tovarășul 
Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R.. se subliniază :

Aniversarea unui sfert de veac de 
la încheierea cooperativizării agri
culturii românești reprezintă pentru 
oamenii muncii din agricultură, pen
tru întregul nostru popor un minu
nat prilej de a reliefa contribuția 
determinantă, hotăritoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea și Înfăptuirea politicii agrare a 
Partidului Comunist Român, concep
ția înnoitoare, revoluționară a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, privind strategia 
realizării unei agriculturi de înaltă 
eficientă și productivitate, bazată pe 
cele mai avansate cuceriri ale știin
ței și tehnicii, a noii revoluții agrare 
in România.

Cu alese sentimente de respect, cu 
deosebită stimă și recunoștință re
levăm. și cu acest prilej, remarcabila 
activitate desfășurată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. activist de frunte 
al partidului și statului nostru, sa
vant de renume mondial, in dome
niul cercetării științifice, rolul său 
esențial in dezvoltarea științei, invă- 
țămintului și culturii românești, care 
aduce o contribuție de cea mai mare 
însemnătate la modernizarea agricul
turii și afirmarea acesteia ca o ra
mură modernă, de bază a economiei 
naționale. Ia progresul general al 
patriei.

Sesiunea noastră ne oferă prilejul 
de a reliefa rolul marcant al țărăni
mii in istoria noastră națională — 
păstrătoare și apărătoare a ființei 
neamului, a libertății patriei, puter
nică fortâ de progres social-econo
mic — de a sublinia tradițiile ei de 
luptă eroică, revoluționară. Se cuvin 
subliniate, de asemenea. mutațiile 
profunde petrecute în structura ță
rănimii. în viața satului românesc in 
anii socialismului, și. cu deosebire, 
In perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, contribuția 
importantă pe care țărănimea coo
peratistă o aduce astăzi la dezvol
tarea țării, la mersul înainte spre 
culmile civilizației socialiste și co
muniste.

Drumul parcurs de agricultura 
noastră în cei 25 de ani care au 
trecut de la încheierea cooperativi
zării, se arată în comunicare, de
monstrează că organizarea ei pe te
melii noi, socialiste, consolidarea si 
modernizarea continuă a bazei sale 
tehnico-materiale au determinat 
creșterea puternică a producțiilor, 
uriașe schimbări revoluționare la 
sate, in relațiile de producție, in 
gradul de civilizație al localităților 
rurale, in fizionomia socială a țăra
nului, în mentalitatea sa. în însuși 
locul pe care această ramură îl ocu
pă in ansamblul economiei naționale 
a României.

Succesele remarcabile obținute in 

dezvoltarea agriculturii noastre se 
datoresc conducerii de către P.C.R. 
a întregului proces de înfăptui
re a revoluției socialiste, con
tribuției de inestimabilă valoare 
teoretică și practică a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii agrare a parti
dului și statului nostru. Cunos
cător profund al realităților agra
re din țara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat cu 
clarviziune teze originale, cutezătoa
re referitoare la locul și rolul agri
culturii in ansamblul economiei na
ționale, acționînd cu consecvență 
pentru realizarea neabătută a 
obiectivelor privind dezvoltarea și 
modernizarea acestei importante ra
muri a producției materiale, pentru 
înflorirea continuă a satului româ
nesc și creșterea bunăstării țărăni
mii.

În comunicare sînt prezentate mă
surile luate in strategia înfăptuirii 
noii revoluții agrare din inițiativa 
și sub directa conducere și îndrumare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. me
nite să asigure creșterea puternică a 
producției agricole prin obținerea de 
recolte sigure. înalte și stabile. în
deosebi prin accentuarea factorilor 
intensivi, precum și pentru crearea 
de noi forme organizatorice și de 
conducere care să favorizeze dezvol
tarea producției agricole, partici
parea tot mai largă și activă a țără
nimii cooperatiste Ia conducerea vie
ții economico-sociale.

în comunicare este exprimat an
gajamentul tuturor oamenilor mun
cii din agricultură de a acționa cu 
înaltă răspundere comunistă, patrio
tică, pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor și angajamentelor pe 
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru ridicarea patriei pe culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație.

în continuare, tovarășul Gheorghe 
David, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul agriculturii, a pre
zentat comunicarea „Țărănimea — 
forța socială revoluționară în lupta 
poporului român pentru libertate și 
unitate națională. Cooperativizarea 
agriculturii — eveniment de o deo
sebită însemnătate politică și social- 
economică în procesul revoluționar 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră. Epoca Nicolae Ceaușescu — 
epoca profundelor transformări re
voluționare in dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii românești".

Referindu-se lg rolul țărănimii in 
istoria poporului- român, vorbitorul 
a evidențiat că toate marile eveni
mente din existenta neamului nostru 
au purtat în înseși fundamentele lor 
marea angajare in lupta pentru pro
gres a țărănimii române. în cadrul 
luptei maselor largi și sub semnul 
aspirațiilor naționale și sociale.

încheierea cu succes, acum un 
sfert de veac, a cooperativizării agri
culturii reprezintă unul din impor
tantele succese ale Partidului Comu
nist Român, o remarcabilă contribu
ție Ia tezaurul teoretic și practic • al 
socialismului științific, care pune, 
totodată. în lumină creația conștien
tă a țărănimii, a întregului popor, 
faptul că acesta a urmat neabătut 
politica partidului, văzind în ea ex
presia intereselor sale vitale, viito
rul fericit, prosperitatea României 
socialiste, se spune în comunicare.

Pornind de la complexitatea și va
rietatea condițiilor materiale, econo
mice, sociale și politice ale satului 
românesc, partidul nostru comunist 
a conceput cooperativizarea agricul
turii ca un proces de durată, preco- 
nizind folosirea unei diversități de 
forme de cooperare agricolă. A fost 
prezentată semnificația hotăririlor 
plenarei C.C. al partidului din 3—5 
martie 1949 privind transformarea 
socialistă a agriculturii în tara noas
tră. Viata a demonstrat cu puterea 
de convingere a faptelor că istoricul 
Congres a! IX-Iea al partidului, 
care a inaugurat cea mai glo
rioasă epocă din istoria patriei, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". a des
chis calea unor profunde transfor
mări revoluționare la sate, ridicării 
pe un plan superior a agriculturii 
românești, înfloririi fără precedent 
a satelor, creșterii bunăstării mate
riale și spirituale a țărănimii.

înfăptuirea noii revoluții agrare, 
obiectivul fundamental al agricultu
rii in actualul cincinal, va asigura 
întărirea rolului acesteia în cadrul 
economiei naționale, transformarea 
ei într-o ramură modernă, intensi
vă. de înaltă productivitate.

Dezvoltarea și consolidarea coope
rativelor agricole de producție, spo
rirea fondului de retribuire, a alo
cărilor din fondurile statului au de
terminat, sporirea substanțială a 
veniturilor țărănimii, ridicarea con
tinuă a nivelului ei de trai, trans
formări profunde pe toate planurile 
vieții materiale și spirituale a sa
tului românesc, reflectate în creș
terea puternică a gradului de. civi
lizație al acestuia.

Toate acestea confirmă în mod stră
lucit justețea politicii agrare a parti
dului nostru, demonstrează, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că organizarea pe baze cooperatiste 
a agriculturii constituie calea cea 
mai sigură și justă de lichidare a 
înapoierii economico-sociale, de dez
voltare rapidă a satului, a întregii 
societăți. Aceasta este, totodată, un 
factor de importanță deosebită pen
tru progresul întregii economii na
ționale, inclusiv pentru dezvoltarea 
industriei, pentru crearea unei eco
nomii naționale unitare, indepen
dente.

în comunicarea „Dezvoltarea și 
consolidarea alianței mnneitorești- 
țărănești in procesul edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România. Sistemul larg 
democratic elaborat din inițiativa și 
cu contribuția hotăritoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
participare a țărănimii la condu
cerea activității economico-sociale", 
prezentată de tovarășa Maria Ște
fan, vicepreședinte al Consiliului 
U.N.C.A.P., se arată :

Conceptul de nouă revoluție 
agrară. elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în spiritul mate
rialismului dialectic și istoric, pe 
baza cunoașterii profunde a reali
tăților din țara noastră, este un 
concept global, care cuprinde atît 

forțele și relațiile de producție și 
sociale, cît și întregul mod de gîn- 
dire și acțiune al tuturor celor ce 
muncesc pe ogoare.

Participarea activă a țărănimii, 
la toate nivelurile organizatorice, la 
conducerea activității economico- 
sociale constituie o transformare de 
adîncă esență revoluționară în viața 
acestei clase sociale, căreia i-au fost 
asigurate, îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, multiplele modalități de 
manifestare ce țin de sistemul larg 
democratic, elaborat din inițiativa și 
cu contribuția hotăritoare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. în' 
efectivul Partidului Comunist Ro
mân, țăranii dețin o pondere impor
tantă ; in toate organele puterii de 
stat, de la consiliile populare pînă 
la Marea Adunare Națională, țărăni
mea are reprezentanții săi, care, 
alături de celelalte categorii de oa
meni ai muncii, acționează în inte
resul propășirii economice și cultu
rale a tării noastre.

în comunicare este prezentat ro
lul important ce revine in sistemul 
organismelor democratice din agri
cultură organelor de conducere co
lectivă din unitățile agricole — adu
narea generală, consiliile oamenilor 
muncii, consiliile de conducere, 
conferințele județene ale țărănimii, 
ale tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, comisiile producătorilor 
din localitățile necooperativizate.

Pentru perfecționarea continuă a 
cadrului organizatoric de participare 
a întregii țărânimi Ia luarea prin
cipalelor decizii privind dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii, din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
s-a constituit, ca organ stiprem de 
conducere a acestei ramuri de bază 
a economiei naționale, Congresul 
consiliilor de conducere ale unităților 
agricole socialiste, al întregii țără- 
nimi, al consiliilor oamenilor muncii 
din industria alimentară, silvicultură 
și gospodărirea apelor.

A fost, totodată, relevat rolul deo
sebit de important pe care îl au con
siliile unice agroindustriale de stat, 
și cooperatiste în ridicarea generală 
a . nivelului agriculturii, al vieții 
țărănimii. în dezvoltarea satelor.

Prin constituirea acestor organisme 
larg reprezentative, cu caracter 
profund democratic, s-a cimentat și 
mai mult alianța dintre clasa mun
citoare și țărănime, unitatea tuturor 
oamenilor muncii în jurul Partidului 
Comunist Român, al secretarului său 
general, care reprezintă temelia de 
granit a noii orinduiri, a înaintării 

' neabătute a României pe- drumul 
prosperității, al civilizației socialiste 
și comuniste, garanția întăririi in
dependenței și suveranității patriei 
noastre.

în comunicarea „Gîndirea și acțiu
nea novatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, privind creșterea con
tribuției cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și introducerii pro
gresului tehnic la înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare, la înflo
rirea satului românesc", prezentată 
de tovarășul Cristian Hera, directo
rul Institutului de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice — 
Fundulea, se spune :

Afirmarea plenară, în ultimele 
două decenii, a științei ca avangardă 
a luptei pentru progres, pe toate 
planurile. e nemijlocit și complex 
marcată în gîndirea novatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, care a 
ridicat cercetarea științifică pe po
ziția adevăratei sale meniri, ca forță 
de producție, subliniind, cu claritatea 
și convingerea care îi sînt proprii, 
că numai pe baza promovării celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în toate domeniile de activitate 
vom putea realiza obiectivele pe care 
ni le-am stabilit, că angajarea totală 
în înfăptuirea noii revoluții tehnico- 
științifice, a noii revoluții agrare 
constituie o necesitate obiectivă pen
tru realizarea Programului partidului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Preocuparea consecventă a condu
cerii partidului și statului nostru 
pentru înflorirea științei și intensi
ficarea participării ei la făurirea noii 

: societăți și-a găsit o strălucită ex
presie în activitatea Consiliului Na
țional al Științei și învățămîntului, 
condus cu înaltă competență de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de seamă 
al partidului și statului nostru, 
savant de largă recunoaștere inter
națională. Sub conducerea sa directa, 
cercetarea s-a integrat cu producția, 
contribuind din plin la perfecționarea 
acesteia. în vederea trecerii econo
miei naționale la o dezvoltare de tip 
intensiv.

înfăptuirea noii revoluții agrare, 
concepută și inițiată pe plan 
teoretic și practic de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă un 
imperativ istoric, acela de a asigura 
trecerea la o nouă calitate, ce se 
materializează într-o creștere sub
stanțială a randamentelor în cultura 
plantelor și' a producțiilor în zooteh
nie, în ridicarea eficientei economice 
a întregii agriculturi.

Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, noua revoluție 
agrară impune o revoluție și în gin- 
direa oamenilor muncii din agricul
tură, care trebuie să devină con
știent! de forța pe care Ie-o conferă 
însușirea unei cît mai înalte pregă
tiri profesionale și cultural-științifice 
— deschiderea spre o agricultură 
modernă, intensivă, de înalt ran
dament, spre o existență materială 
și spirituală tot mai bogată, tot mai 
intensă, ilustrată și de ampla acțiune 
ce se desfășoară astăzi in direcția 
sistematizării și modernizării locali
tăților rurale, pe măsura dezvoltării 
economico-sociale a întregii țări.

în comunicarea „Preocuparea Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind formarea 
cadrelor necesare agriculturii, ridi
carea pregătirii lor politice și profe
sionale, transformarea generală a fe
lului de viafă și gindire al țărănimii 
cooperatiste, al tuturor oamenilor 
muncii de la sate", prezentată de 
tovarășul Bratu Păun, prorector la 
Academia de studii social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., este eviden
țiat faptul că, în concepția Partidu

lui Comunist Român, a secretarului 
său general, problema ridicării nive
lului de calificare a cadrelor din 
agricultură, a forței de muncă in 
general, capătă în actuala etapă de 
dezvoltare intensivă a economiei na
ționale dimensiuni și semnificații 
deosebite, calitativ superioare, devine 
o cerință stringentă a progresului 
tehnic, economic și social, constituin- 
du-se intr-un factor determinant al 
făuririi cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate și tre
cerii la edificarea comunismului in 
România. Formarea și perfectionarea 
pregătirii profesionale a cadrelor 
constituie o latură calitativă cu ac
țiune directă asupra realizării obiec
tivelor și sarcinilor stabilite de do
cumentele programatice ale celui 
de-al XIII-lea Congres al partidului 
privind continuarea dezvoltării in
tensive, moderne a agriculturii și în
făptuirea noii revoluții agrare.

Subliniindu-se că principala coor
donată a procesului instrucțiv-edu- 
cativ de formare, de pregătire a ca
drelor o constituie integrarea orga
nică a învățămîntului cu producția 
și cercetarea științifică, in comuni
care sînt înfățișate pe larg acțiunile, 
măsurile, formele și modalitățile de 
pregătire a unor specialiști cu un 
profil larg, capabili să cunoască nu 
numai teoretic problemele tehnice, 
economice și sociale ale agriculturii, 
dar să știe și cum trebuie să le so
luționeze. să le aplice concret în 
practică.

Comunicarea intitulată „Contribu
ția hotăritoare, determinantă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, la elaborarea Și 
înfăptuirea politicii de industrializare 
socialistă a țării și transformarea re
voluționară a agriculturii. Strategia 
novatoare, profund științifică, pri
vind dezvoltarea agriculturii româ
nești in cincinalul 1986—1990 și in 
perspectivă pină în anul 2000“ a fost 
prezentată de tovarășul Cornel 
Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
conceput industrializarea ca un pro
ces de lungă durată, cu obiective 
strategice și orientări teoretice ri
guros definite in fiecare etapă, m 
corelație, cu un ansamblu de condiții 
economice și social-politice interne 
și internaționale.

Dezvoltarea cercetării, științifice și 
extinderea progresului tehnic pe^ 
baza unor programe elabaratfe> sdW 
conducerea directă a "tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și 
ilustru savant de renume mondial, au 
declanșat mutații esențiale in 
structura industriei pe ramuri și 
subramuri, asi'gurind creșterea cu 
prioritate a domeniilor care privesc 
valorificarea superioară a materii
lor prime, a resurselor, de muncă 
națională superior calificată.

Se poate afirma cu deplină certi
tudine că orientarea dată de secre
tarul general al partidului la cel 
de-âl XIII-le.a Congres privind dez
voltarea pe baze intensive a econo
miei naționale în cincinalul 1986— 
1990 și in perspectiva anului 2000 
constituie cea mai strălucită înțele
gere și aplicare in practica econo
mică a tezei dialectice a transformă
rii cantității în calitate.

După Congresul al IX-lea, o dată 
cu ritmul inalt al creșterii industriei, 
în pas cu impetuoasa revoluție teh- 
nico-științifică, s-a trecut la dezvol
tarea intensivă și modernizarea a- 
griculturii, astfel incit aceasta să sa
tisfacă deplin și în condiții de înaltă 
eficiență cerințele crescînde și în 
plin proces de diversificare ale so
cietății noastre.

Pornind de la cerințele legice ale 
proporțional ității dezvoltării ramuri
lor economiei naționale, partidul a 
inițiat măsuri menite să asigure un 
raport corespunzător între agricul
tură și industrie, realizarea unei 
concordanțe cît mai depline intre 
cele două ramuri.

Elaborind politica agrară a parti
dului, in centrul căreia se află reali
zarea unei agriculturi intensive, 
moderne, de mare productivitate, 
bazată pe cele . mai noi cu
ceriri ale științei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a definit de fapt 
etapele revoluției agra.re, ca un pro
ces revoluționar continuu, ca parte 
integrantă a amplei opere de făurire 
și dezvoltare a noii societăți.

Prefigurind dezvoltarea economi- 
co-socială a țării în perioada 198S— 
1990 și pînă în anul 2000, Congresul 
al XIII-lea al partidului a subliniat 
că in agricultură obiectivul funda
mental îl constituie realizarea noii 
revoluții agrare. Aceasta include, 
într-un tot. unitar, transformarea ge
nerală a felului de muncă, de viață 
și de gindire al țărănimii noastre 
cooperatiste, obținerea unor produc
ții agricole care să satisfacă din plin 
necesitățile de consum ale întregului 
popor, precum și alte cerințe ale 
economiei naționale.

în viziunea partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. agri
cultura modernă, bazată pe știință și 
tehnologii de mare randament, pre
supune un agricultor de tip nou, 
care, prin excelentă, să fie un meca
nizator policalificat, capabil să stă- 
pinească și să utilizeze mai multe ti
puri de mașini agricole cu care să 
execute o gamă largă de lucrări.

Transformările calitative din a- 
gricultură — se subliniază în 
încheiere — care se petrec in 
urma acțiunii creatoare și clar
văzătoare a partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
înscriu in amplul prooes de dezvol
tare a unei economii naționale mo
derne, proces care vizează ridicarea 
României pe o treaptă superioară a 
progresului economic și care reflectă 
concepția de largă perspectivă a 
secretarului general al partidului, 
bazată pe cunoașterea temeinică a 
legilor economice obiective, a reali- 
.tăților românești și mondiale ale 
epocii contemporane.

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
într-o atmosferă vibrantă, de puter
nic entuziasm, participanții au adre
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

wm adresau 
eourășvldi aiicoiae ceai/șesoi 

secretar general al Partidului Comunist Român, t 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la sesiunea științifică organizată cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la încheierea cooperativizării agriculturii și a 80 de ani de la marea răscoală 

a țăranilor din 1907
(Urmare din pag. I)
comunicările prezentate s-a evidențiat cu putere 
contribuția dumneavoastră determinantă la elabo
rarea și înfăptuirea politicii agrare a partidului și 
statului nostru, la definirea locului și rolului agri
culturii în economia națională, a concepției revo
luționare privind realizarea unei agriculturi de 
înaltă eficiență și productivitate, bazată pe cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. A fost re
levată valoarea teoretică și practică a conceptului 
noii revoluții agrare, elaborat de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
care înmănunchează într-o viziune științifică uni
tară, de largă perspectivă, obiectivele menite să 
determine transformări radicale, de ordin calita
tiv, în domeniul forțelor și relațiilor de producție, 
al modului de gindire, de muncă și viață al țără
nimii.

Noua revoluție agrară, s-a subliniat în cadrul
. comunicărilor, devine o realitate tot mai evidentă, 

materializată în transformările calitative ce au loc 
în folosirea capacității productive a pămîntului, 
HiSderniSăVea bazei Uhnico-rriâterfâfe, creșterea de
cisivă a rolului cercetării științifice și pregătirea 
forței de muncă. în perfecționarea planificării și a 
formelor de conducere și organizare a producției, 
in sporirea eficienței economice.

Participanții la lucrările sesiunii au adus un 
înalt omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului și statului nostru, savant 
de largă recunoaștere internațională, care prin 
pilduitoarea sa activitate revoluționară aduce o 
contribuție remarcabilă la fundamentarea și înfăp
tuirea planurilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei, la promovarea fermă 
a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în 
toate domeniile, la înflorirea fără precedent a 
științei, învățămîntului și culturii românești, care 
în etapa actuală și-au sporit considerabil rolul Ia 
modernizarea agriculturii și realizarea noii revolu
ții agrare, la progresul general al României socia
liste.

Participanții la sesiune și-au exprimat hotărîrea 
fermă de a acționa cu înaltă răspundere, în spirit 
revoluționar, în lumina orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, astfel îneît știința agricolă să 
pună la dispoziția practicii tehnologii superioare, 
noi soiuri de plante de înaltă productivitate și ani
male de rasă cu valoare biologică ridicată, metode 
mai eficiente de utilizare a pămîntului și de orga
nizare a producției, de creștere a productivității 
muncii și eficienței economice.

In cadrul sesiunii s-a reliefat cu tărie impor
tanța excepțională a tezei dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, po
trivit căreia agricultura modernă, bazată pe știință 
și tehnologii de mare randament, înfăptuirea noii 
revoluții agrare presupun un agricultor de tip 
nou, cu o înaltă pregătire profesională, capabil să

cunoască și să aplice cele mai avansate cuceriri 
ale științei agrozootehnice, să stăpînească și să 
utilizeze mai multe tipuri de mașini agricole, cu 
care să execute o gamă largă de lucrări. S-a subli
niat cu satisfacție că mutațiile care s-au produs 
în structurile satului românesc contemporan, în
florirea și dezvoltarea fără precedent a acestuia, 
ridicarea pregătirii profesionale și a nivelului de 
cultură al lucrătorilor ogoarelor, realizarea unei 
comunități de interese ale tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii ilustrează că în anii socialismu
lui țărănimea a dobîndit o nouă poziție economică 
și socială, caracterizată prin sporirea gradului său 
de participare la procesul de omogenizare a între
gii societăți, la progresul general al țării.

Cu profundă și aleasă recunoștință, participanții 
la sesiune au evidențiat că, în amplul proces de 
transformare revoluționară a agriculturii, condu
cerea partidului, dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, acordați o 
permanentă și mare atenție dezvoltării democrației 
noastre socialiste, participării nemijlocite, active a 

,țăfănimii/a tuțutdt oamenilor muncii din agricul
tură, la conducerea activității economico-sociale, 
afirmării plenare a personalității umane. în acest 
cadru s-a relevat importanța deosebită a aplicării 
cu fermitate a principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii, a noului mecanism economico-financiar, 
spre a conferi întregii activități din agricultură o 
nouă calitate, o înaltă eficiență economică.

Din comunicările prezentate s-a evidențiat cu 
putere că unitatea moral-politică a țărănimii, a 
întregului popor, în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, constituie chezășia sigură a 
înaintării neabătute a patriei pe calea progresului 
și civilizației socialiste. în consens cu voința și 
hotărîrea tuturor oamenilor muncii din agricultu
ră, a întregului popor, participanții la sesiunea 
științifică își reînnoiesc angajamentul solemn de a 
urma neabătut luminosul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață, de a înfăptui exemplar politica 
internă și externă a partidului și statului nostru, 
mărețele obiective ale Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu înaltă răs
pundere comunistă, revoluționară pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții agrare, astfel incit 
să obținem producții agricole record, sporind apor
tul agriculturii la ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor, la progresul general al României 
socialiste.

Exprimîndu-vă încă o dată cele mai alese și 
fierbinți sentimente de recunoștință, vă urăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ani mulți de viață, multă putere de muncă pentru 
a conduce cu aceeași strălucire partidul și națiu
nea noastră spre piscurile luminoase ale celei mai 
umane și mai drepte societăți — comunismul.

Expoziții omagiale dedicate împlinirii 
a 25 de ani de la încheierea cooperativizării 

agriculturii in țara noastră
La Muzeul de Artă al Republicii 

Socialiste România au fost deschi
se. miercuri, trei expoziții omagiale 
dedicate împlinirii a 25 de ani de 
la incheierea cooperativizării, agri
culturii in țara noastră, eveniment 
de o deosebită însemnătate, care a 
consfințit generalizarea noilor re
lații de producție și crearea econo
miei socialiste unitare.

La vernisaj au luat parte cadre 
cu munci de răspundere din 
aparatul de partid și de stat, oa
meni de știință, artă și cultură, un 
numeros public.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Suzana Gâdea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

Diferite ca gen, dar unitare din 
punct de vedere tematic, cele trei 
expoziții — fdtodocumentară, de 
artă plastică și de carte — ilus

trează, prin mijloace specifice, rolul 
țărănimii de forță socială revolu
ționară in lupta poporului român 
pentru libertate, unitate națională 
și progres social, pentru edificarea 
socialismului in patria noastră, ma
rile Înfăptuiri obținute, sub condu
cerea partidului, în dezvoltarea 
agriculturii, perspectivele ample 
deschise de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. pentru transpunerea in 
viață a obiectivelor noii revoluții 
agrare, pentru înfăptuirea neabă
tută a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a . Româ
niei spre comunism. în cadrul ex
pozițiilor sint reunite mărturii do
cumentare, imagini fotografice, pa
nouri cu date sintetice, creații de 
referință din arta plastică, volume 
de literatură social-politică. științi
fică și beletristică.

Sînt înfățișate profundele schim
bări înnoitoare care au avut loc în 
viața țărănimii, in condițiile de 

muncă și de trai ale oamenilor de 
la sate, ale întregului popor.

Aducind imagini și mărturii con
cludente despre activitatea susți
nută desfășurată de țărănimea coo
peratistă, de toți lucrătorii ogoare
lor, expozițiile reflectă sentimentele 
de profund respect, de dragoste 
fierbinte și nețărmurită recunoș
tință pe care oamenii muncii din 
agricultură, asemenea întregului 
nostru popor, le nutresc față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, 
cu neasemuită dăruire patriotică și 
mobilizator patos revoluționar, 
conduce destinele patriei noastre 
libere și independente spre noi 
trepte ale civilizației socialiste și 
comuniste, promovează prin acțiu
nile și inițiativele sale marile idea
luri ale păcii, buna înțelegere și 
colaborarea internațională, telurile 
nobile ale edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

(Agerpres)
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LUPTA EROICA. UNITA A ÎNTREGULUI POPOR 
-IA TEMELIA INDEPENDENTEI PATRIEI

COLECȚIILE DE FOLCLOR 
documente ale vocației creatoare

Proclamarea independentei de stat a Româ
niei, la 9 Mai 1877, pecetluită prin grele jertfe 
pe timpurile de luptă ale războiului neatirnă- 
rii, se inscrie in Îndelungata noastră istorie ca 
un eveniment ce a inriurit profund și decisiv 
viata poporului român, ce a deschis o eră nouă 
in dezvoltarea lui liberă șl suverană. Acum, la 
implinirea a 110 ani dc la măreața izbindă, În
cercăm firești simțăminte de mindrie pentru 
inalta răspundere, pentru patriotismul, dirzcnia 
și demnitatea cu care a acționat „generația 
neatirnării", indeplinindu-și cu strălucire 
datoria pe care i-o impunea momentul de 
Istorie fierbinte al anilor 1877—1878. Peste vre
me, uriașa încordare de energii a poporului ro
mân in lupta pentru cucerirea independentei 
sale rămine ca un nepieritor exemplu pentru tă
ria și puterea pe care le dau unui popor încre
derea că acționează in numele unei cauze jus
te, al unui ideal înalt. Sint acestea concluzii 
pe care le-au propus istoriei vitejia și erois
mul cu care in urmă cu 110 ani au luptat ze
cile de mii dc ostași ai României în tranșeele 
războiului antiotoman, larga mișcare de spriji
nire a frontului ce a cuprins practic toate stra
turile societății, pe românii de pretutindeni. Nu
meroase mărturii de epocă, dintre care am 
operat selecția de fată, aduc spre noi, cei de 
azi, nu numai însuflețirea, elanul patriotic și 
spiritul de sacrificiu eroic al celor ce au im
pus numele României intre statele libere, su
verane ale lumii, ci, mai presus de orice, marea 
lecție a iubirii lor de tară, a răspunsului lor 
prin fapte la chemarea patriei. Asaltul Griviței (Desen de epocă)

Eroii de la Grivița, Rahova, 
Smirdan

FAPTELOR MĂREȚE". „Ostași, 
străduințele voastre, nobilele si e- 
roicele suferințe ce ati indurat, sa
crificiul singeros ce ați făcut cu 
singele si viata voastră, toate a- 
cestea au fost răsplătite și încu
nunate in ziua în care îngrozitoa
rea Plevnă a căzut înaintea vi
tejiei voastre (...). Povestea fap
telor mărețe ale trecutului vostru, 
voi ati îmbogățit-o cu povestea fap
telor nu mai puțin mari, ce ati 
săvîrșit : și cartea veacurilor va 
păstra in neștersele ei foi -nume
le acestor fapte. alături de nume
le vostru. în curînd vă veți în
toarce in tară purtind fiecare scris 
faptul său. virtutea sa de oștean 
și devotamentul lui pentru pa
trie (...). Atunci cind veți ajunge 
la căminele voastre in orașele, sa
tele si cătunele în care v-ați năs
cut. veți spune părinților, fraților, 
rudelor voastre ce ați făcut pen- 

• tru tară. Bătrinii vă vor asculta a- 
mintindu-si de vremile de mărire 
ale neamului românesc, de care, 
din moși strămoși, au auzit. Tine
rii vor vedea în voi exemplu în
suflețit al datoriilor viitoare, iar 
măreața figură a României va privi 
mindră și liniștită, că veșnică-i va 
fi viata, pe cit va avea fii cu ini
mile calde și brațe voinice ca ale 
•voastre". (Ordin de zi câtrfe arma
ta română. 2 decembrie 1877).

Plevna,
• „VIRTUȚILE STRĂBUNE 

N-AU PERIT". „în bătălia de la 
30 august, ca și in luptele care au 
precedat și urmat această memo
rabilă zi, voi ați dovedit că vir
tuțile străbune n-au perit din rin- 
durile oștenilor români. Sub focul 
cel mai viu al inamicului ați în
fruntat moartea cu bărbăție, ați 
luat o redută, un drapel și trei 
tunuri (...). Singele vărsat nu va 
fi in zadar, dintr-insul va rodi mă
rirea si independenta patriei". (Or
din de zi către armata română, S 
septembrie 1877).

O „CA NIȘTE LEI". „Înscrieți 
români în 
morți la 
sint frați _  ...... _... — —
României. S-au luptat ca niște lei 
copiit Carpaților ! împotriva lntă- 
riturilor păgine, care vărsau plumbl 
încinși, ei și-au aruncat piepturile 
înflăcărate de iubirea patriei (...) 
Au murit mulți (...), dar au murit 
ca eroi, au murit jertfindu-se pen
tru o patrie neatîrnată. pentru 
deșteptarea trecutului glorios al 
României. Să ne iubim fiecare țara 
cum au iubit-o Valter. Șonțu. Li
pan. Candiano, vinătorii din al 
Il-lea batalion, ostașii din Re
gimentul al 10-lea". (Ziarul „Româ
nia liberă". 3 septembrie 1877).

• „CARTEA VEACURILOR VA 
PĂSTRA NEȘTERSE NUMELE

criticarea ei este cel 
mai sublim sacrificiu 
duce un cetățean patriei sale sau 
un fiu mamei sale..., m-am decis 
a vă ruga respectuos, domnule mi
nistru, să binevoiți a mă introdu
ce voluntar intr-un corp de arma
tă. Nu fac această cerere numai 
pentru simpla plăcere de a fi sol
dat. Aceasta aș fi putut-o face în 
timp de pace, dar astăzi este altce
va, este un lucru sublim... Instinc
tul datoriei... mă indeamnă să iau 
arma pentru cauza patriei căreia îi 
doresc mărirea, independenta, glo
ria, fericirea", (Din scrisoarea ti
parului de 20 de ani, Gheorghe I. 
Neguțescu, adresată Ministerului 
de Război, 14 mai 1877).

mai mare si 
ce poate a-

• „CU ORICE PREȚ ȘI CU 
ORIȘICE JERTFA". „Ne-a dat 
ideea că și noi am putea trece in
tr-o bună zi in România să ne în
rolăm ca voluntari în acest război... 
Ideea a prins ca prin farmec și 
după trei sau patru zile... ne gă
seam in piața Făgărașului, unde 
juram sub cerul liber că vom 
face războiul și noi cu orice preț 
si cu orice jertfă". (Din amintirile 
voluntarului transilvănean Da- 
maschin Radu Popa, care, alături 
de mai mulți tineri români din 
Transilvania, au trecut în mai 
1877, „pe poteci tăinuite de mun
te". in tara liberă. înrolindu-se ca 
voluntari in armata română).

0

cartea nemurirei pe eroii 
Gr ivi ta. căci acești eroi 

ai noștri, sint fii ai

Cauză a întregii națiuni

Din toată inima, în sprijinul armatei, 
al țării

• „STRÎNGEM MÎNA GE
NEROASA A MUNCITORILOR". 
„Lucrătorii de la fabrica și depo
zitul timbrelor s-au coalizat între 
dinșii spre a veni in ajutorul do- 
tațiunii Spitalului Independenței. 
Ei insă nu se mulțumiră a da cu 
generozitate obolul lor. Ei luară 
și o mare parte din orele lor de 
repaus si făcură cu sumg. subscri
să perne de lină albă prima cali
tate. Stringem mina generoasă și 
muncitoare a acestor lucrători". 
(Ziarul „Românul". 27 iulie 1877).
• „SĂTENII CONTRIBUIE FIE

CARE PENTRU AJUTORAREA 
CELOR TRIMIȘI LA FRUNTA-. 
RII“. „Țara a fost silită să trimită 
fiii ei la hotare pentru a-și apăra 
patria lor, căminul lor... Ca fii ai 
gi, este de imperioasa noastră da
torie a ne apăra acel locaș care a 
fost udat cu singele atitor eroi 
pentru a-și ciștiga independența 
lor națională... Să contribuim fie
care, după mijloacele de care dis
punem, in ajutorul celor care sint 
trimiși la ...................
comitetului 
Gherghița — Prahova, 9 mai 1877).

• „PENTRU FAMILIA CEA 
MARE — PATRIA". „Deși salariul 
abea-mi ajunge pentru întreține
rea familiei, totuși din momentul 
ce marea familie, patria, se află 
in nevoie și în răzbel pentru re
vendicarea drepturilor sale... vin și 
eu a contribui cu o mică picătură 
la întreținerea armatei, ruglndu-vă 
să binevoiți a primi ca ofrandă o 
parte din salariul meu... pină la 
încheierea păcei". (Din cererea lui 
LA. Uroșescu, șeful vămii Gura 
Ialomiței. 21 iulie 1877).
• „PENTRU FRAȚII NOȘTRI 

CE SE LUPTĂ PENTRU INDE
PENDENȚĂ". „Cind tot ce poate 
fi mai scump oricăruia din noi. 
Patria, România, în pămintul că
reia avem mormintele atitor stră
buni glorioși care ne-au dat-o li
beră prin singele lor, cind, zicem, 
această scumpă Românie azi se gă
sește amenințată... am crezut ca o 
datorie din cele mai sacre de a 
veni și noi femeile rimnicene, fe
mei române, a contribui cu ceea 
ce putem pentru frații noștri ce se 
luptă pentru integritatea teritoriu
lui patriei, pentru naționalitate". 
(Din Apelul Comitetului femeilor 
din Rimnicu Sărat, 16 mai 1877).

• „PENTRU TREBUINȚELE 
ARMATEI NOASTRE". „Domnule 
Ministru, voind a veni și noi cu 
micile noastre mijloace în ajutora
rea fraților cari se luptă pe pă
mintul străin pentru neatimarea 
patriei române, vă rugăm respec
tuos să ordonați reținerea, pe rit 
timp ve ține rezbelul, a 10% din 
onorariele noastre și afectarea a- 
cestei sume la trebuințele armatei 
noastre". (Din cererea unor cadre

fruntarii" (Din Apelul 
sătesc din comuna

Voluntarii

București, 2 septem-didactice din 
brie 1877).
• „IUBIM 

DIN TOATA 
CUITORII EI 
PE NIȘTE FRAȚI". „ 
hrănim de zeci de ani într-această 
țară ca patrie adoptivă, vă decla
răm pe conștiință că o iubim din 
toată inima și pe locuitorii ei ase
menea îi respectăm' ca pe niște 
frați tu care trăim. Și pentru ca 
să încredințăm de cele zise mai 
sus, ne facem o datorie d-a vă a- 
nunța cu această ocazie că noi. me
seriașii unguri, am și format deja 
aici un comitet și in curînd vom 
trimite la locul destinat micile 
noastre ofrande date in ajutorul 
răniților soldați români". (Din 
scrisoarea adresată de un grup de 
meseriași maghiari, stabiliți la

ACEASTĂ ȚARĂ 
INIMA ȘI PE LO- 
ÎI RESPECTĂM CA 

,Noi care ne

• „CONDUSE DE SIMȚUL INI- 
. MII". „In fața conflagrațiunii din

Orientul Apropiat, conflagrațiune 
ce are să atingă și a atins deja pe 
frații și surorile noastre din Româ
nia, noi, conduse de simțul inimii 
noastre și inspirate totdeauna de 
instinctul sublim al umanității, nu 
putem sta indiferente la ceea ce 
frații și surorile noastre, ei, sin- 
gele .nostru, vor avea de a îndura 
in această mare dramă ce se pre
pară și s-a început deja pe fru
moasele, istoricele și de vechi sin
ge fumegînde țărmuri ale Danu- 
biului. Pentru aceea româncele din 
Sibiu s-au întrunit astăzi cu scopul 
de a veni și ele. cu mijloacele 
posibile, în ajutorul ostașilor ro
mâni f răniți și în ușurarea sufe
rințelor familiilor acelor ostași care 
au căzut sau vor cădea în luptă... 
Invităm dar, cu iubire, pe țoate 
românele surori ale noastre care 
consimt cu scopul ce ne-am propus 
ca să binevoiască a-și aduce fie
care obolul său". (Din Apelul Co
mitetului femeilor române din Si
biu, mai 1877).
• „SIMȚĂMINTELE FRĂȚEȘTI 

NU SE DIZOLVA DECÎT O DATA 
CU VIAȚA". „Guvernul maghiar, 
prin organul său, a dizolvat comi
tetul înființat aici pentru primirea 
ofrandelor in favoarea fraților noș
tri din România răniți in război, 
însă simțămintele umanității, iu
birea și legătura de singe nu se 
dizolvă decit odată cu viața 1 In 
numele acestor înalte și sfinte sim
țăminte, noi, ca particulari, venim 
a apela pentru ajutorarea fraților 
noștri răniți in război la toți aceia 
in al căror piept bate o fierbinte 
inimă de român, la toți aceia in al 
căror nobil sin arde focul sacru al

Apelul iscălit de un grup de bra
șoveni, 7 iunie 1877).
• „PENTRU BRAVII CE-AU 

REÎMPROSPĂTAT LA GRIVIȚA 
GLORIA STRĂBUNA". „Numele 
de român ce-1 port cu fală și care 
astăzi atrage asupră-și atențiunea 
Europei întregi, datorința ce mi-e 
impusă prin legătura de singe, 
simțul uman și filantropie, împre
jurarea că rarul eroism al bravi
lor descendenți ai lui Traian, Ște
fan și Mihai au reîmprospătat la 
Grivița gloria străbună, toate aces
tea m-au obligat la îndeplinirea 
uneia din cele mai sfinte datorin- 
țe de a contribui după putință la 
alinarea durerilor scumpilor noștri 
confrați din România liberă care 
singerează în lupta contra despo
tismului asupritor". (învățătorul 
Elie Pop din Somcuta Mare — 
Maramureș, decembrie. 1877).
• „DORIM ARMATEI ROMĂNE 

STRĂLUCITĂ IZBÎNDA". „Iubim 
ca adevărați frați pre frații noștri 
(de) dincolo de Carpați, bucuria se 
poate citi in fața fiecărui român 
cind aude despre brava oștire 
română și spiritul ce o animeazâ. 
O iubește fiecare și-i dorește suc- 
oesul cel mai favoritoriu și o stră
lucită izbindă contra inamicului 
seculariu". (Din scrisoarea adre
sată de Ioane Georgiu din Lăpuș 
„Gazetei 
1877).
• „SĂ

FLORI 
ÎNTORC . .
țin românii și noi «intern românce. 
Aceste legături ne duc inimile la 
frații noștri in luptă dincolo de 
Carpați și ele ne provoacă a 
îmbrăca doliu pentru cei ce vor

Restituirea tradiției reprezintă 
o coordonată fundamentală a 
oricărei culturi, coordonată 

fără de care viața și creșterea aces
teia nu ar putea fi concepute. Cu 
atît mai important este acest act 
in cazul culturii române, care be
neficiază de o tradiție valoroasă, 
„incrustată" nu numai in primele 
și vechile ei texte scrise, ci și in
tr-o bogată și inegalabilă arhivă o- 
rală. Folclorul românesc, despre 
care s-a afirmat pe drept cuvint că 
reprezintă „clasicismul" artei și li
teraturii noastre, ne apare astfpl ca 
arcul de boltă ce susține edificiul 
civilizației spirituale, edificiu pe 
care, prin ani, prin muncă, prin sa
crificii și neostoit elan patriotic 
l-au ridicat nenumărații slujitori 
devotați ai cuvlntulul, sunetului, 
pietrei și culorii. Prețuit de marii 
creatori, iubit și mereu îmbogățit 
de oamenii acestui pămînt, cerce
tat și luminat in structurile sale de 
adincime de generații succesive de 
savanți, universul folcloric a fost, 
este și va rămine mereu o sursă 
inepuizabilă, o realitate vie, un do
meniu fascinant de investigare și 
cunoaștere.

între numeroasele ' modalități și 
forme de restituire a acestei inega
labile comori, colecțiile și antolo
giile de folclor ocupă un loc apar
te, prin puterea lor de penetrație, 
prin ecoul larg pe care îl au in e- 
gală măsură in rindurile specialiș
tilor, cit și ale publicului pasionat 
de lumea culturii populare. Nu 
poate fi omis aici faptul că- nume
roși creatori de prestigiu ai artei 
și științei românești s-au consacrat 
culegerii ori editării creațiilor 
populare : putem aminti, în acest 
context, alături de numele marilor 
noștri folcloriști și activitatea unor 
personalități precum B. P. Hasdeu, 
O. Densușianu, Gr. Tocilescu. Va- 
sile Alecsandri. Mihai Eminescu, 
Lucian Blaga, V. Netea și alții. Pe 
de altă parte, o altă idee ce se cere 
reliefată este aceea că, incă din 
zorii culturii române moderne, fol
clorul a stîrnit interesul oamenilor 
de artă, savanților și gînditorilor, 
primele încercări ce vizau antolo
garea de fapte și texte de folclor 
puțind fi legate de numele lui Di- 
mitrie Cantemir, I. Neculce, lor- 
dache Golescu ori N. Pauleti.

Ulterior,. activitatea de strîngere 
și editare a creației folclorice a cu
noscut un avînt deosebit, istoria a- 
cestui domeniu consemnînd nume
roase lucrări, de mare valoare ști
ințifică și documentară. Pot fi con
siderate adevărate corpusuri de 
folclor marile antologii realizate de 
.Vasile Alecsandri, G. Dem Teodo- 
rescu. At. M. Marinescu. Gr. To
cilescu si Cr. Țapu, U. Jarnik și D. 
Birseanu, I. Pop Reteganul. S. F, 
Marian. E. Niculiță-Voronca. T. 
Pamfile. C. Răduiescu-Codin și 
multe, multe altele. Elanul pionie
rilor din. acest domeniu s-a trans
mis și generațiilor următoare, care 
au perfecționat aparatul metodolo
gic, au adîncit investigația înainta
șilor și au pus bazele cercetării cu 
mijloace riguros științifice a crea
ției populare.

În ultimii ani, activitatea de res
tituire a folclorului prin antologii 
a cunoscut un salt calitativ, prin

gruparea materialelor publicate 
după criterii tematice ori tipologi
ce, fapt ce permite o mal exactă 
înțelegere a structurii și dialecticii 
specifice creației orale. Mai vechiu
lui volum al lui Adrian Fochi con
sacrat baladei „Miorița" i s-au 
adăugat colecții precum cele reali
zate de cercetătorii de la institutul 
de cercetări etnologice și dialecto- 
logice în cadrul amplei „Colecții 
naționale de folclor" (Al. I. Amzu- 
lescu pentru cintecul epic și balada 
familială, S. Ispas și D. Truță pen
tru lirica populară, G. Sulițeanu 
pentru cintecul de leagăn și S. Cor
nelia Stroescu pentru snoavă) sau 
precum cele consacrate legendelor 
folclorice (T. Brill), poeziei despre 
natură (Ligia Birgu-Georgescu), 
colindelor laice (M. Brătulescu) ori 
baladei „Tonta Alimoș" (I. Datcu). 
în felul acesta, peisajul editorial 
din acest domeniu a cunoscut o 
permanentă îmbogățire și diversi
ficare.

între aparițiile editoriale de „ul
timă oră“ un loc aparte este ocupat 
de recentul volum Literatură popu
lară. Cintece și descîntece ale po
porului ce cuprinde o amplă colec
ție, inedită, a folcloristului C. Ră
duiescu-Codin. Realizată in bogata 
zonă folclorică a Muscelului, la 
sfirșitul secolului trecut, colecția 
lui C. Răduiescu-Codin a fost, pină 
acum, necunoscută publicului larg, 
autorul nereușind să o publice in 
timpul vieții. Din această cauză și, 
totodată, datorită extraordinarei 
varietăți a materialului publicat, 
volumul ce a apărut la Editura Mi
nerva (sub îngrijirea lui loan Șerb 
și a Floricăi Șerb și cu un studiu 
introductiv semnat de Dan Simo- 
nescu), constituie un eveniment 
important in procesul contemporan 
de restituire editorială a tezaurului 
folcloric.

în afara acestor argumente, co
lecția întocmită de C. Răduiescu- 
Codin se mai impune și prin alt a- 
tribut, deosebit de important : mi
nuția culegerii. Deși realizat într-o 
perioadă în care aparatul științific 
de cercetare se afla în primele faze 
ale elaborării sale, corpusul acesta 
se distinge prin efortul autorului 
său de a nota cu exactitate (acolo 
unde a reușit să realizeze acest 
fapt) datele care individualizează 
creatorul popular de la care a cules 
materialul și unele informații ge
nerale, în măsură să lumineze con
textul socio-cultural tn care textul 
respectiv era integrat. Este intere
sant de urmărit cum. sub presiunea 
realității folclorice, a necesității de 
a surprinde in mod global dinami
ca fenomenului de cultură orală, 
culegătorul își stabilește criterii de 
clasificare, categorii de analiză, ca
drele generice ale unor viitoare (ți 
mai complete) chestionare și fișe 
folclorice-. Bogăția și calitatea ma
terialului, eforturile îndreptate că
tre o metodologie riguroasă a cer
cetării așază această lucrare ală
turi de corpusurile majore realiza
te de G. Dem Teodorescu (restituit 
prezentului printr-o temeinică, edi
ție prjtjică șemritțlĂ.de G. Antofi- și 
publicată' de editura Minerva in 
1982J și Gr. ȚociȚescu și Cr. Țapu 
(a Cărui'aducere 'fii actualitate i se 
datorează Editurii Minerva și lui

Iordan Datcu, in trei volume apă
rute în 1980 și 1981, care au pus în 
lumină, cu aoeastă ocazie, rolul și 
meritul lui Cr. Țapu, unul din har
nicii noștri folcloriști de la sfirșitul 
veacului al XIX-lea).

Tot o apariție recentă este și edi
ția consacrată baladei Tom» Alimoș 
și întocmită de Iordan Datcu. A- 
cest „cîntec bătrînesc", socotit ca 
„o capodoperă a eposului eroic tra
dițional", prezentînd o structură e- 
pică și o formă lirică specifice spa
țiului spiritual românesc, nu s-a 
bucurat pină acum de același inte
res cu care au fost privite creații 
precum „Miorița" ori „Meșterul 
Manole". Cu toate acestea, frumu
sețea sa artistică și densitatea me
sajului său uman sint comparabile 
cu cele ale celorlalte două balade 
emblematice pentru folclorul româ
nesc. Volumul amintit, apărut sub 
egida Editurii Minerva, oferă pu
blicului o selecție din cele 117 de 
variante identificate de Iordan 
Datcu pină în prezent, selecție în
soțită de un studiu tipologic, ce re
levă structura de adincime a aces
tei balade. înscriindu-se în linia e- 
forturilor actuale de aprofundare a 
cercetării corpusului folcloric, a- 
ceastă ediție are o dublă deschi
dere : ea este, în același timp, o 
utilă și interesantă antologie și a 
excelentă introducere în cercetarea 
universului artistic și etic al aces
tei teme folclorice.

în aceeași serie a colecțiilor im
portante care au văzut lumina ti
parului în ultima vreme se înscrie 
reeditarea amplului volum al lui 
Ion Pop-Reteganul. Povești ardele
nești. Basme, tradiții, legende, 
snoave și povestiri sub îngrijirea 
istoricului Vasile Netea. Lucrarea 
readuce in actualitate, in excelenta 
condiții grafice, o carte care a cu
noscut o largă difuzare și s-a bucu
rat de un interes deosebit ; ea a 
cucerit atît generațiile de copil, cit 
și pe acelea de prozatori sau cer
cetători ai folclorului. Actuala edi
ție, realizată în conformitate cu 
normele exigente ale reeditării ști
ințifice, oferă o imagine completă, 
circumscriind dimensiunii folclo
rice a activității lui I. Pop-Retega
nul și alte laturi ale creației sale, 
cum ar fi prelucrarea motivelor 
populare sau chiar beletristica pro- 
priu-zisă. în același timp, ea reu
nește toate textele folclorice culese 
de acesta, oferind posibilitatea cer
cetării exhaustive a spațiului epic, 
a tematicii, a variațiilor și trans
formărilor ce intervin în dialectica 
permanentă a textelor folclorice.

Firește, aceste considerații asu
pra bogatei activități editoriale vi- 
zind restituirea patrimoniului fol
cloric prin colecții și antologii nu 
epuizează varietatea și intensitatea 
acesteia. Fiecare an aduce noi ti
tluri, înlesnind descoperirea sau re- 
întilnirea cu vaste corpusuri folclo
rice — expresie a generoasei poli
tici culturale, a profunzimii orien
tărilor principiale privind valorifi
carea moștenirii culturale, în spa- 

«iiile cărora creâția folelorică se în-' 
scrie ca o dimensiune spirituală e- 

;ser.țială.
Mihai COMAN

Transilvaniei", 30 iunis

ÎMPLETIM CUNUNI DE 
PENTRU CEI CE SE 
VICTORIOȘI". „Lupta o

20 august 1877. Armata română trece Dunărea pe podul de la Siliștioara — Măgura

București, ziarului „Telegraful", 30 
mai 1877).
• „DATORIA FIECĂRUI CE

TĂȚEAN DE A VENI CU CEA 
MAI MARE GRABA ÎN AJUTO
RUL PATRIEI". „Cind inamicul 
patriei noastre ne amenință cu fo
cul și fierul pustiitor, este de da
toria fiecărui cetățean a nu mai 
sta în 
goiste, 
grabă.
mic și mare, avut și sărac, fiecare 
ce va putea, in ajutorul patriei ce 
este in pericol, pentru a o salva". 
(Din scrisoarea intendentului Gri- 
gore Cesar de la Imprimeriile sta
tului prin care anunță Ministerul 
de Interne că oferă jumătate din 
salariul său lunar „pentru întreți
nerea armatei pină la încheierea 
păcii definitive", septembrie 1877).

nemișcare, nutrit de idei e- 
ci a veni cu cea mai mare 
cu tot felul de sacrificii.

umanității (...). Dacă iubirea fră
țească ne face să implorăm (...) 

frații noștri din România 
se întoarcă de pe cimpul 
onoare încărcați de izbindă 
glorie, 

impune 
care au 
viitorul

ca 
să 
de 
și aceeași iubire ne 

a veni în ajutorul acelora, 
căzut pentru gloria și 
neamului românesc. (Din

cade victime dușmanului si a îm
pleti cununi de flori pentru cel 
ce se vor întoarce cu victorie. A- 
ceste legături impun fiecărei ro
mânce adevărate a face sacrificii 
și oferte după putință pentru a- 
jutorârea bravilor ostași din Româ
nia". (Din Apelul Ersiliei Sturdza 
din Sepreuș — Arad. 24 mal 1877).

Larg răsunet internațional %

• „SĂ FII VREDNIC DE UN A- 
DEVĂRAT FIU AL NAȚIUNII RO-

• MĂNE". „Ideea despre datoria ce 
trebuie acum îndeplinită către țară 
pune pe gînduri și neliniște nu nu
mai pe 
mai pe 
gindit și 
buie să 
față ale 
mă arăt-------- --------
vărat fiu al națiunii române ; de 
aceea iată că m-am hotărit să pă
răsesc pentru cităva vreme servi-

oamenii de omenie, dar 
toți de-a rindul. M-am 
eu neapărat despre ce tre- 
fac in împrejurările de 
țării noastre, in ce chip să 
că sint vrednic de un ade-

libertății
ciul de medic de plasă și să mă 
duc acolo unde arma inamicului 
(...) zdrobește vieți tinere și puter
nice". (Dintr-o scrisoare a militan
tului socialist dr. Nicolae Codrea- 
nu, 2 mai 1877).
• „PENTRU CAUZA PATRIEI 

CĂREIA ÎI DORESC MĂRIREA, 
INDEPENDENȚA, GLORIA".
„Considerind că subsemnatul nu 
poate face alt sacrificiu patriei sale 
decit viața sa.„, considerind că pu
nerea vieții in pericol și chiar sa-

• „UN CURAJ EROIC" : „Tru
pele române, reunite cu cele ale 
armatei mele și puse sub comanda 
alteței voastre serenisime, au dat 
dovadă în zilele de 30/11 și 31 au- 
gust/12 septembrie de un curaj 
eroic, luptînd sub unul din cele 
mai nimicitoare focuri ale inami
cului". (Din scrisoarea țarului A- 
lexandru al II-lea către Carol, 
domnitorul României, 5 septem
brie 1877).

• „ROMANII ȘI-AU DOVEDIT 
ÎN RĂZBOI CA ȘI ÎN TIMP DE 
PACE DREPTUL DE A EXISTA 
CA NAȚIUNE INDEPENDENTĂ". 
„Românii s-au purtat cu vitejie, 
au luat o mare parte la impresu- 
rarea Plevnei și la infringerea 
definitivă a lui Osman-pașa care 
a hotărit rezultatul campaniei ', ei 
și-au dovedit în război oa și in 
timp de pace dreptul de a exista 
ca națiune independentă". (Ziarul 
belgian „Le bien publique").
• „LAURI DE GLORIE". „La 

Plevna românii s-au bătut ca leii

și au ciștigat lauri de glorie. Cu 
toate grelele sacrificii pe care i Ie-a 
impus războiul, România a știut 
să-și îndeplinească și îndatoririle 
sale internaționale din toate puncte
le de vedere". (Ziarul englez „Lon
doner journal").
• „SINGELE EROILOR N-A 

JOST VĂRSAT ÎN ZADAR". 
„Bărbăteasca pășire a României pe 
cimpul de rezbel a schimbat cu o 
singură lovitură situația statului 
român... Eroii care țin sus și tare, 
pe cîmpiile de luptă ale Bulgariei, 
drapelul român, care e Împodobii 
cu laurii nemuritori, nu-și varsă în 
zadar singele lor. România liberă șl 
independentă va ocupa cu mîndrie 
un loc în concertul european și 
măreața ei faptă împreună cu nu
mele ei vor fi imprimate cu litere 
ce nu se vor mai șterge din inimi
le generațiilor viitoare". (Ziarul 
austriac „Der Osten").

Grupaj realizat de 
silviu ACHI1U

Vizităm Ipoteștii lntr-o 
zi de primăvară fri
guroasă. Un soare 

rece dâ uitării, spre prînz, o 
ploaie întirziată, vlntul pu
ternic, amintind de visco
lele iernii, zvintă pămin- 
turile proaspăt arate, 
șeaua care se abate 
drumul spre Dorohoi 
boară lin spre satul 
prăștiat în vale, la poalele 
codrului. De o parte și de 
alta șiruri de meri, apoi de 
plopi completează fericit 
imaginea de un verde viu. 
Casele gospodarilor se în
tind pe o vale generoasă ; 
sint vopsite intr-un bleu _ __ __________
deschis, in care se reflec- ’ sfială, pentru a nu deran 
tă, trecută prin neștiute 
transparente, culoarea ce
rului și în verde. Verdele 
ierbii, așa incit par pre
lungiri verticale ale unui 
pămînt darnic. Prima cu» 
loare, aveam să aflăm, este 
aici cea tradițională. Acest 
alb-albăstrui. atît de dis
cret și totuși atît de pă
trunzător, va fi impresionat 
pentru totdeauna sufletul 
fiului căminarului. „Cer 
frumos, 
străveziu, 
Albastrul, a arătat recent 
Petru Caraman. are o frec
vență extraordinară In poe
zia eminesciană și, desi
gur, nu e vorba numai de 
influența unui motiv pro
venit din romantismul ger
man („floare albastră").

Satul de astăzi și-a păs
trat. configurația de de
mult. S-a construit puțin 
pentru a se conserva as
pectul vechi. Comuna Mi
hai Eminescu are opt sate 
întinse pe firul apelor, în 
pădure, de la marginea 
Botoșanilor pină la barie
ra Sucevei : Cervlcești. Cu- 
corăni, Ipotești, Stincești, 
Manolești. Baisa, Cătămă- 
răști-Deal și Cătămărăști- 
Vale. în ultimul se află 
Iacul. O tăbliță indică la
conic : Spre lacul „Mihai 
Eminescu". El. ca și bălțile 
din jur, ca și codrul sint 
neschimbate. La fel e vor
ba bătrinilor. „Merg la co
dru", spun și astăzi oame
nii ; motivul codrului e 
frecvent în limbajul locui
torilor acestor așezări. Tră
iesc aici peste 7 000 de oa
meni. Satul Ipotești are 280 
de familii, tot mai multi 
tineri, plecați Ia școli la 
oraș, se întorc și rămîn 
lingă vetrele strămoșești. 
Astăzi, notăm, cel puțin un 
membru — tinăr — din fie
care familie se statorniceș
te în Ipotești. Sint oameni 
harnici, aprigi la muncă, 
în .ciuda comportamentului 
lor molcom. Nu se pronun
ță imediat, ișl acordă un 
timp de gîndlre, timp in 
care privirea e bllndă. 
ospitalieră, odihnitoare. O 
lumină interioară mărturi
sește tensiunea reflexiei, 
învățat cu reacția iute, 
muntenească, te deprinzi 
cu tonul liniștitor, duloe, 
in perfectă armonie cu 
peisajul: arcuiri calme, o

Șo- 
din 
co- 
îm-

adinc-albastru, 
nemărginit-.".

cîmpie colinară generoasă, 
răsfrintă in soarele nordic.

La prima intersecție, de 
unde se deschide o splen
didă imagine a satului și a 
pădurii, a cerului înalt al 
Ipoteștilor, se află Casa 
imemorială Mihai Emines
cu. Reconstruită in 
inaugurată cind se 
neau 90 de ani de la 
tea marelui poet, ea 
întocmai forma casei 
minarului, după cunoscuta 
fotografie. Tei și salcimt 
bătrini, martori ai copilă
riei poetului, o înconjoară. 
Aleile strălucesc, vizitato
rul pășește cu grijă, cu

1979, 
lmpli- 
moar- 

redă 
că-

ja nimic din liniștea pa
triarhală a locului. Muzeul 
e impecabil ordonat. O 
imensă fotografie a lacu
lui, pe un perete, ilustrea
ză cuvinte celebre. Pe un

școlar Mihai Eminescu ar 
vizita-o astăzi, procesul 
verbal al inspecției ar 
mărturisi in mod sigur o 
poetică incintare. Mobilie
rul claselor, panourile de 
pe coridor, sălile concepu
te cu mult bun gust, ca
binete de limba română și 
istorie, colțul dedicat lui 
Eminescu, toate vorbesc 
de atenția și permanenta 
preocupare ale unui colec
tiv harnic de 
tice. Oameni 
mai mulți — 
vață aici 136
Ipotești. O școală mică, 
prin natura faptelor, dar 
cit de îngrijită și cochetă! 
„Fiecare elev, ne 
prof.
iei. 
știe 
puțin __  ,____  __ ,__
ciene". împrejurările de a

: cadre didac- 
inimoșl, cei 
localnici. în
de copii din' 

școală

spune 
Ecaterina Aioanițoa- 
directoarea școlii, 
pe dinafară cel 
trei poezii emines-

din Ipotești
altul, arborele genealogic 
al familiei Eminovich Casa 
cea nouă reușește să refa
că atmosfera familială : 
citeva obiecte amintesc de 
căminar, altele de stăpina 
casei, multe de geniul ce 
s-a desprins de aici. In 

-spate sint mormintele lui 
Gheorghe și al Ralucăi 
Eminovici, ale fraților lui 
Mihai. Iorgu și Niculae. 
Monumentul ridicat de 
Nicolae Iorga, cu sprijinul 
localnicilor, terminat la se
micentenarul morții poe
tului și împodobit cu ve
chile steme ale județului 
Botoșani, Moldovei. Româ
niei. ascunde o listă cutre
murătoare. Coincidență tra
gică : numărul eroilor din 
Ipotești jertfiți în primul 
și în al doilea război mon
dial este același — 21. 21 
de morți, așadar, dintr-un 
sat mic, în fiecare din cele 
două războaie, prețul liber
tății.

Și o altă coincidentă : 
prima atestare documenta
ră a Ipoteștilor datează 
din 1616. Data exactă : 13 
iunie

La 
casa 
noua 
I—VIII din Ipotești. Loca
lul a fost dat în folosință 
în urmă cu patru ani. O 
mică 
plină 
curte 
dultâ 
însemnele limpezi ale pri
măverii. Miroase a fum și 
pămint reavăn, un aer pri- 
măvăratic pătrunde in clă
dire. Școala din Ipotești 
este o mică bijuterie. Dacă 
printr-un miracol revizorul

1616.
o sută de metri de 
memorială se află 
Școală cu clasele

grădină în față, vara 
cu flori. Alături o 
de gospodar, orin- 
„bătrînește", poartă

copiii 
con- 

noas- 
limba 

comunei, 
cuvinte

le recita sint, firește, mul
te, căci școala e colabora
torul cel mal apropiat la 
manifestările organizate la 
casa memorială. Surprin
dem febra unor asemenea 
pregătiri : a doua zi locu
rile aveau să fie vizitate 
de cei peste 300 de elevi 
partlcipanțl la a treizecea 
ediție, jubiliară, a con
cursului de limba șl litera
tura română „Mihai Emi
nescu", a cărui excelentă 
gazdă au fost in acest an 
Botoșanii, la fel cum 
excelenți organizatori s-au 
dovedit, la ediția din anul 
trecut, clujenii.

„Noi trăim prin 
pe care ii educăm", 
tinuă interlocutoarea 
tră. profesoară de 
română, fiică a 
Schimbăm citeva
in mica sală de cancelarie. 
Intr-un colț, o mașină de 
cusut. „Tradiția broderiei 
populare e foarte răspindi- 
tă aici. Se observă însă, in 
ultimul timp, că unele 
modele vechi au început să 
fie abandonate. Tocmai de 
aceea le-am decupat de pe 
ștergare și Ie prezentăm 
elevelor noastre la orele 
de atelier". Destul de pu
țin cercetat, costumul 
popular din această zonă 
are citeva elemente de ori
ginalitate, deosebit de a- 
preciate. Așa este motivul 
trandafirilor, în culori cal
de, alături și intrucltva 
opus motivelor geometrice, 
creind un ritm propriu. Fru
moasa expoziție etalează 
citeva exemplare splendide 
de costume, ștergare, cusă
turi lingă desene, acuare-

Ie, linogravuri ale elevilor, 
inspirate de poezia emi
nesciană. Pictorul Mihai 
Bejenaru, profesor de de
sen la Ipotești, se poate in
tr-adevăr mindri cu reali
zările discipolilor săi. El 
însuși este autorul unor 
tablouri pornind de la ver
suri de Eminescu. Citeva 
dintre creațiile elevilor re
țin in mod deosebit aten
ția prin prospețimea cu
lorii, sensibilitate, compo
ziție. Autoarea lor e un 
coipil foarte talentat și ara 
deja destulă maturitate îa 
exprimare : Sanda Țăranv., 
elevă in clasa a VIII-a. 
Versuri, imagini binecu
noscute : „Aș vrea să am 
o casă tăcută mitutică...", 
„Flori albastre tremur 
ude...", „Răsare luna,-mi 
bate în fată..." își găsesc o 
sugestivă înfățișare plas
tică. Reținem și numele 
celorlalți elevi care te în
trec în a tălmăci plastic 
universul eminescian : Ma
rian Costea. Liliana Puș- 
cașu, Marinela Nichituș, 
Laurențiu Chelaru, Claudiâ, 
Buiciuc, Daniela Ciortea.

Preocupările copiilor din 
Ipotești sint insă diverse. 
Interesul pentru lectură 
este trezit și cultivat cu 
multă dragoste de cadrele 
didactice. Școala, ni se 
spune, este la curent cu 
aparițiile editoriale, cu cer
cetarea operei eminescie
ne, are abonament la prin
cipalele reviste literare. Pe 
un panou este expus un 
exemplar din „laleaua pes
triță", plantă ocrotită prin 
lege, specifică zonei. Pic
turile pe sticlă din hol; 
premiate la faza na
țională a Festivalului 
„Cintarea României", în
fățișează datini locale. 
Elevi-ghizi prezintă mu
zeul, se fac lecții la mu
zeu. au loc evocări, la 13 
iunie se desfășoară festi
valul local „Omagiu Lu
ceafărului", ajuns la a 
șaptea ediție. Ar fi necesa
ră, fără îndoială, o sală 
mai mare de festivități, 
aici, la Ipotești, avind în 
vedere calitatea acțiunilor 
și participarea numeroasă a 
oamenilor. Tot în comună, 
la școala din Stincești s-a 
organizat un colț muzeistic 
cu obiecte găsite în cetăți
le de pămînt traco-getice, 
atestind existenta străveche 
pe aceste meleaguri. Pro
fesorul de istorie Gheorghe 
Chițac urmează să orga
nizeze acolo un muzeu, 
ajutat de elevii săi;

...„Limba românească e 
la sine acasă o împărătea
să bogată" : cuvintele lui 
Eminescu umplu, parc*. 
Băla de limba română. Lu
mina amiezii e puternic*, 
codrul, abia înmugurit, are 
o culoare roșietică. Totul 
pare aici trecut prin fil
trul celei mai alese întru
chipări a spiritului româ
nesc.

Costin TUCHILĂ 
Eugen HRUȘCA
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cronica zilei

Primiți cele mai alese mulțumiri pentru caldele felicitări pe care mi 
le-ați adresat cu ocazia aniversării zilei de naștere, impreună cu urările 
mele sincere de sănătate și fericire personală. Fie ca relațiile de prietenie 
și colaborare statornicite intre țările și popoarele noastre să se dezvolte în 
continuare in folosul Întăririi securității și păcii in lume.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Cu prilejul Zilei presei sovietice 
și al celei de-a 75-a aniversări a zia
rului „Pravda“, Ambasada Uniunii 
Sovietice Ia București a organizat, 
miercuri, o întilnire prietenească. Au 
luat parte reprezentanți ai presei 
centrale, Radioteleviziunii și Agen
ției române de presă „Agerpres", ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

PARTIDUL 
centrul vital al întregii națiuni

(Urrtare din pag- I)
acționeze cu toată fermitatea pentru 
dezvoltarea continuă a proprietății 
socialiste, pentru aplicarea hotăritâ 
a principiilor autoconducerli și aii- 
togestiunii muncitorești, pentru per
fecționarea întregii societăți, pentru 
o nouă calitate a muncii și a vieții. 
Pe baza experienței îndelungate a 
partidului nostru, a mărețelor trans
formări revoluționare din România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu eviden
țiază cerința ca însuși omul •— cu 
modul lui de a munci, de a glndi. 
de a fi — să se dezvolte pe cale 
revoluționară ; ca însăși conștiința lui 
că devină revoluționară.

Răspunderea partidului de centru 
vital al națiunii se exprimă. în a- 
celași timp, prin preocuparea con
secventă pentru dezvoltarea științei, 
lnvățămîntulul. culturii. Mărețele 
realizări de după Congresul al 
IX-lea se leagă durabil, prin ce au 
ele mai semnificativ, mai profund, 
de efortul susținut al partidului, pen
tru ca toti comuniștii, întregul po
por să-și lărgească fără Încetare o- 
rizontul pregătirii științifice și cul
turale : pentru ca activitatea politi- 
co-eduoativă. întreaga operă de edu
care revoluționară să-și încorporeze 
valorile cunoașterii, ale spiritualită
ții universale. Prin grija partidu
lui. a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. prin gri
ja tovarășei Elena Ceaușescu. oare 
răspunde, din partea conducerii de 
partid și de stat, de știință, invăță- 
mint si cultură, aceste domenii se 
înscriu cu rezultate remarcabile în 
bilanțul rodnic al unui timp trăit 
fertil si eficient ; ele se reflectă In 
toate istoricele Înfăptuiri definitorii 
pentru procesul edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe- 
pămintul străbun al patriei noastre.

în toți acești ani, muncitori, țărani 
și intelectuali ; au intrat femei, din 
ce in ce mai multe ; au intrat tineri, 
intr-un număr tot mai mare. Parti
dul Comunist Român cuprindea, in 
1963. 1 450 000 de membri. El cuprin
de, azi, așa cum s-a arătat la recen
ta plenară a C.G. al P.C.R., 3 640 000 
de membri, care activează in 70 000 
de organizații, devenind un adevărat 
partid de masă. Dar. mai cu seamă, 
s-a întărit calitativ. Azi. de la partid 
emană lumina ce dinamizează ener
giile creatoare ale tării. De la partid 
pornesc ideile ce însuflețesc munca 
poporului, hotărirea sa fermă de a 
transpune in mod exemplar in viată 
mărețele programe de continuă dez
voltare economico-socială a patriei. 
Partidul este propulsor de noi fap
te, . ce pun in valoare resursele de 
inițiativă, de gîndire novatoare, de 
creativitate ale națiunii române. Este, 
factorul care pulsează viață nouă in 
toate arterele societății. Este, de 
fapt, centrul vital al întregii noas
tre societăți socialiste.

Un partid puternic, 
un partid de masă
După Congresul al IX-lea. în so

cietatea românească s-au produs 
prefaceri revoluționare profunde, de 
ordin politic, social șl economic. Au 
fost redimensionate pe temelii noi, 
realiste și mobilizatoare, în depli
nă concordanță cu legitățile dezvol
tării sociale, cu evoluția lumii con
temporane, căile de acțiune pentru 
înscrierea fermă a României pe noi 
trepte, tot mai înalte, de progres 
și civilizație. Secretarul general al 
partidului a elaborat,- într-o viziune 
istorică originală, profund științifică, 
teze și concluzii de importanță vitală 
pentru edificarea noii societăți. Spi
ritul înnoitor al acestor idei funda- — .
mentale a pus puternic în. lumină mat
glndirea creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. activitatea tita
nică pe care o desfășoară în frun
tea partidului și a statului, capaci
tatea sa pătrunzătoare de a înțelege, 
caracteriza și soluționa probleme 
economice, politice și ideologice de 
importantă cardinală pentru dezvol
tarea in continuare â țării noastre pe 
calea socialismului, concepția sa 
profund revoluționară despre rolul 
și locul partidului în societate.

în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a dovedit a fi 
de cea mai mane importantă cerința 
ca partidul să se înnoiască mereu, 
să-și perfecționeze continuu activita
tea pentru a putea determina, mai 
departe, schimbări profunde în în
treaga societate. După Congresul al 
IX-lea, Partidul Comunist Român 
și-a întărit rindurile din punct de 
vedere numeric. Au Intrat în partid.

A conduce 
împreună 

cu poporul, 
pentru popor

Din perspectiva viitorului, condu
cerea de către partid, ca premisă 
fundamentală a conducerii științifi
ce a societății, dobindeste noi trăsă
turi, noi valențe in actuala etapă. 
Partidul își 
conducător 
determinate de amploarea operei de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Partidul se află 
astfel în. fata necesității obiective de 
a se implica tot mai mult in toate 
domeniile vieții economico-sociale. 
în activitatea de producție. în crea
ția științifică, în învățămînt și cul
tură, in munca politioo-educativă. 
Și se află, totodată, în fața impe
rativului de a-și fundamenta absolut 
toate deciziile pe analiza multilate
rală, profund științifică a realități
lor tării ; de a se manifesta activ, la 
nivelul întregii societăți, ca o forță 
cane asigură promovarea noului, în
lăturarea din viata socială a tot 
ce este vechi, perimat si nu 
corespunde noilor condiții, 
etape de dezvoltare a tării.

Dar partidul nu .conduce singur. 
Ca partid de masă, el dovedește încre

dere deplină în Jnțelepclunea plase
lor, manifestă consecvență în consul
tarea poporului. Dialogul permanent 
cu masele este ilustrat in modul cel 

semnificativ de numeroasele 
vizite de lucru ale tovarășului

afirmă, acum, rolul 
în condiții specifice.

ceea 
mai 
noii

,NOI, COMUNIȘTII !• Tot ce

Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in absolut 
toate județele tării. De altfel, acti
vitatea de zi cu. zi a partidului, a 
secretarului său general constituie 
dovada cea mai .edificatoare că a 
conduce impreună cu poporul, pen
tru popor nu este doar o .teză cu 
valoare teoretică, ci un adevăr cu 
adinei rădăcini în întreaga viată 
economică și socială a țării. Acest 
adevăr se exprimă prin prezenta ac
tivă în viața politică a tării a tu
turor generațiilor, a tuturor catego
riilor sociale ; prin atragerea clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelec
tualității, a întregului popor la con
ducerea efectivă a unităților econo
mice, științifice, de învățămînt și 
cultură, a tuturor localităților pa
triei ; prin organizarea periodică a 
congreselor naționale — Congresul 
oamenilor muncii. Congresul țărăni
mii, Congresul științei si invătămin- 
tului. Congresul consiliilor populare 
— sau a consfătuirilor ne domenii 
de activitate : prin afirmarea tot 
mai puternică a concepției revolu
ționare despre democrație. în care 
drepturile se împletesc organic cu în
datoririle. cu răspunderea de a munci, 
de a participa efectiv la progresul 
multilateral al tării. întemeiată pe 
aceste profunde realități, unitatea 
Întregului popor in jurul partidului, 
al secretarului său general, dobîn- 
dește noi valențe, forța sa de expre
sie fiind activa participare a tutu
ror energiilor creatoare ale națiunii 
la făurirea prezentului socialist, a 
viitorului comunist

în concepția 
Nicolae Ceaușescu. 
imagina socialismul 
mocrație revoluționară, fără partici
parea activă a poporului la condu
cerea tuturor sectoarelor de activi
tate. Pe această concepție, in primul 
rind, se întemeiază opera partidului 
nostru, a secretarului său general 
de perfecționare continuă a sistemu
lui democrației muncitorești revo
luționare — un sistem unic în felul 
său ; un sistem care se poate dez
volta numai in condițiile socialismu
lui, in condițiile in care poporul de
vine cu adevărat stăptn în propria 
sa tară. Dar, așa cum arată tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în temeiul 
realităților edificării noii societăți, 
al învățăturii socialismului științific, 
nici democrația socialistă revoluțio
nară, nici dezvoltarea socialistă în 
general nu pot fi concepute fără 
creșterea rolului conducător al parti
dului. Partidul, ca- centru vital al 
întregii ■ națiuni, este factorul politic 
care asigură conducerea unitară a 
societății ; care asigură înfăptuirea 
unitară a construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

La Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" din București s-a deschis, 
miercuri, expoziția republicană cu 
tema „Pentru sănătate și umanita
te". Sint expuse peste 400 desene, 
acuarele, picturi in ulei, lucrări de 
grafică reprezentind cele mai bune 
din creațiile realizate de preșcolari, 
elevi și studenți in cadrul celei de-a 
Vl-a ediții a Concursului de creație 
literară și artă plastică organizat 
sub egida Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie.

Tematica exponatelor dă expresie 
profundei recunoștințe a tinerei ge
nerații față de grija părintească pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu o poartă 
creșterii și formării multilaterale a 
tineretului. Expoziția ilustrează con
tribuția Societății române'de Cruce 
Roșie la educarea acestuia in ve
derea infăptuirii politicii sanitare si 
social-umanitare a partidului și sta
tului nostru, dorința fierbinte a ti
nerei generații de a trăi intr-o lume 
a păcii și colaborării.

Cele mai bune din exponatele 
prezentate au fost distinse cu premii 
și mențiuni acordate de forurile or
ganizatoare.

(Agerpres)

CRONICA
Prin decret prezidențial :
— tovarășul Marin Nedelcu se e- 

liberează din funcția de ministru al 
industriei construcțiilor de mașini ;

— tovarășul Șerban Teodorescu se 
numește în funcția de ministru al 
industriei construcțiilor de mașini.

tv

al patriei.
t o v a r ă sulu1 
nici nu se poate 
fără o largă de-

20,00 Telejurnal
20,20 Viata economică
20,30 Columnele Independenței. Emi- 

siune-concurs dedicată aniversării 
a 110 ani de la cucerirea Inde
pendentei de stat a României, 
realizată în colaborare cu Comi
tetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor 
și Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România (color). Fina
la. Participă reprezentativele ju
dețelor ocupante ale primelor 
zece locuri in clasamentul gene
ral : Bihor, Brașov, Cluj, Con
stanta, Hunedoara, Iași, Mara
mureș, Teleorman, Vilcea, Muni
cipiul București

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea

I DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI^
Progresul tehnic in sprijinul economiei

s-a înfăptuit, pînâ în prezent, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, tot ce urmează să se înfăptuiască de 
aici înainte se întemeiază pe concepția revoluționară a partidului nostru 
despre lume și viață, pe forța sa de acțiune revoluționară în toate îm
prejurările vieții. $i se întemeiază pe puterea de muncă și creație a 
întregului popor, pe încrederea, sa in partid, pe hotărirea de a urma 
cuvintul partidului.

„NOI, COMUNIȘTII I* A fi. comunist, a fi revoluționar, azi, înseamnă, 
Intii șl Intii, să muncești mai mult, să "vrei să infăptuiești mai mult. Drep
tul întregului nostru popor- de a vrea să înfăptuiască mai mult este 
conferit de puterea sa de muncă, de creație, de hotărirea sa de a în
făptui integral cutezătoarele programe de dezvoltare economico-socială 
o țării, hotărlrile istorice ale Congresului al Xlll-lea. Este conferit de 
faptul că ne conduce un partid revoluționar, în frunte cu un eminent 
conducător revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Un partid care 
este urmat cu dăruire șl abnegație, intr-o deplină unitate, de întreaga 
noastră națiune socialistă.

Resorturile etice ale exigenței
(Urmare din pag. I)
profesionale, ale unei noi ealîtăti 
ajunge să fie înțeleasă nu ea o le
gitate a progresului, ci ca „asprime" 
(„Lupta împotriva obișnuinței este 
aspră", spune un proverb latin). Am 
scris de curind intr-un reportaj, de 
la „Unio“ Satu Mare, despre un 
tinăr muncitor care, socotind prea 
aspră atitudinea șefului de echipă 
față de el și față de alții ca el (in 
fond, respectivul șef de formație 
nu le cerea tinerilor decît să-și 
Îndeplinească riguros îndatoririle 
muncii lor, să fie disciplinați și co- 
recți in toate), l-a reclamat de ci ta
va ori ; apoi, pentru un motiv oare
care, a plecat din întreprindere. S-a 
Întors după doi ani. Pe unde o fi 
fost și ce experiențe l-au înțe- 
lepțit in acest răstimp, destul că, 
la intoarcere, a cerut să fie repar
tizat in echipa aceluiași om „as
pru" (citește exigent) pe care 11 re
clamase. Ba chiar a insistat să fie 
repartizat acolo, explicind că intre 
timp și-a dat seama că atitudinea 
severă a șefului de echipă fată de 
abaterile de la normele muncii, 
personal, i-au prins bine. Este ca
zul tipic pentru un adevăr al vieții 
de fiecare zi : exigența, exprimată 
fără ocol, își vădește efectul binefă
cător nu numai asupra muncii unei 
colectivități, ci și în folosul perso
nal. al insului in cauză.

Pe citi nu i-am auzit cu toții vor
bind cu mare respect, ba chiar cu 
recunoștință, despre vreun profe
sor sau maistru, sau părinte .al 
dracului" (citește asta ca un alint 
hazliu față de omul ce s-a dovedit 
un pedagog exigent). Cu întimplări 
adine și definitiv întipărite în me
morie, ca momente decisive în mo
delarea unui anume profil moral : 
cel al respectului pentru lucrul bine

făcut, pentru disciplină și seriozi
tate, pentru o atitudine exigentă 
față de propria persoană. Iar asta 
chiar și atunci cind a fost vorba 
despre „micile pedepse" (să apelăm 
din nou la înțelepciunea unui an
tic : „Nici un om cu judecată nu 
pedepsește pentru că ai greșit, ci ca 
să nu mai greșești" — Seneca). Co
rectivul — instrument din arsena
lul exigentei — atunci cind este 
folosit rațional, cu deplină cunoaș
tere a personalității insului in cau
ză și cu perfecta evaluare a efec
tului, deși amar in respectiva clipă, 
face mai dulci satisfacțiile de mai 
tîrziu izvorite dintr-o muncă 
prestată cu hărnicie și dăruire. Și, 
dimpotrivă, cit de amar e insucce
sul atunci cind el este consecința 
clară a nerespectării exigențelor 
muncii. Un maistru de la „Semă
nătoarea" imi povestea cu un timp 
in urmă că, preluînd conducerea 
unui atelier în care lucrurile nu 
merseseră cum trebuie, a reamintit 
colectivului respectiv normele de 
disciplină a muncii, instituind citeva 
măsuri clare și in perfect acord cu 
reglementările legale. Pe primul 
care a-a abătut de la aceste mă
suri, maistrul l-a pus in discuția 
colectivului — pentru că așa era 
normal, pentru că el credea in for
ța morală a acestui colectiv. Care 
nu i-a fost insă mirarea cind mai 
mulți s-au ridicat să-l „apere" pa 
cel vinovat, iar restul au tăcut. 
„Poate, am greșit eu ?“ și-a spus 
maistrul și a aminat aplicarea mă
surii. Dar Întrebarea și îndoiala au 
continuat „să-l roadă" și curind a 
aflat : cei care l-au apărat pe in- 
disciplinat, ca și cei care au tăcut 
(ceea ce era același lucru) au apă
rat, de fapt, propria lor Înclinație 
spre unele derogări de la normele 
muncii, abateri cu care se obișnui

seră, vechea conducere a atelieru
lui tolerîndu-le. ba chiar și incu- 
rajindu-le prin artificii de. calcul 
care „acopereau" nerealizările de 
plan. „Eu — spunea maistrul — 
asta n-am mai îngăduit. Cit și cum 
s-a produs atit s-a plătit. Unii au 
înțeles, alții au venit la mine mi
rați, ba chiar ofensați. Le-am ară
tat atunci tuturor adevărul. Care 
Si cit a lipsit, care și cit timp pro
ductiv a pierdut, care și ce treabă 
de mintuială a făcut. Și la cit se 
evaluează, după corecta aplicare a 
normativelor, munca atelierului și 
a fiecăruia în parte.. Și cit ar fi pu
tut fi dacă se respectau noile exi
gențe ale muncii noastre. Atunci 
au tăcut toți, cu privirile în pă- 
mînt. Adevărul pe care l-au con
statat era amar. Și a avut efectul 
la care m-am așteptat. O totală 
modificare a atitudinii față de dis
ciplină, fată de exigențele muncii 
noastre. Care se situau mereu mai 
sus. uzina aflindu-se intr-un am
plu proces de modernizare".

Exigența constituie o valoare mo
rală de prim ordin în actuala eta
pă de dezvoltare ; ea se făurește, 
se cultivă și se întreține nu numai 
In planul conștiinței individuale, ci 
— încă mai important ! — ca o 
componentă de bază a spiritului re
voluționar colectiv. De aceea orga
nizațiile de partid sint primele 
chemate să mențină mereu vie at
mosfera atitudinii exigente față de 
normele comuniste de muncă și de 
viață in cadrul fiecărui colectiv. 
Exigent cu tine însuți, cu cei din 
jur, pentru Îndeplinirea exemplară 
a îndatoririlor, exigent în numele 
adevărului revoluționar pe care il 
slujești ca membru activ, al socie
tății socialiste, se cheamă că îți faci 
datoria !

HARGHITA. împlinirea a 110 ani 
de la cucerirea independenței de 
stat a României este marcată in 
județul Harghita de numeroase 
manifestări polltico-ideologice și 
artistice. în cadrul Complexului 
muzeal județean s-a vernisat foto- 
expoziția documentară „Ideea de 
independență la români", in co
muna Sărmaș s-a desfășurat con
cursul de creație literară și plas
tică sub genericul „Independență 
și libertate — vis de aur al po
porului nostru"', iar la Clubul ti

neretului din Bălan a avut loc re
citalul de poezie patriotică „Slăvim 
eroii neamului". Are loc, de aseme
nea, in aceste zile, simpozionul 
omagial „9 Mai in conștiința po
porului român", in organizarea Ca
binetului județean pentru activita
tea ideologică și politico-educativă. 
(Nicolae Șandru).

HUNEDOARA. Sub egida Consi
liului județean de educație politică 
și cultură socialistă al județului 
Hunedoara și a consiliului jude
țean al sindicatelor, la Sala Spor

turilor din Deva, Galeriile de artă 
și Casa de cultură din localitate 
s-au deschis expoziții ale creației 
tehnico-științifice hunedorene. în 
toate orașele județului și in marile 
întreprinderi au loc in aceste zile 
consfătuiri pe teme ale promovării 
și extinderii progresului tehnic, 
schimburi de experiență între in
ventatori și inovatori. (Sabin 
Cerbu).

MUREȘ. în suita manifestărilor 
dedicate aniversării a 110 ani de la 
cucerirea independenței de stat a

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 mai, ora 21 — 10 mai, ora 
21. în tară : Vremea va fi în general 
instabilă în regiunile estice și sud- 
estice, unde cerul va fi mai mult noros 
și vor cădea ploi care vor avea și ca
racter de averse, însoțite de descăr
cări electrice. în restul țării, vremea 
va fi schimbătoare, cu cerul variabil, 
iar aversele de ploaie izolate după- 
amiaza. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări în 
estul țării, predominîrid' din nord. 
Temperatura aerului Va continua să‘ 
scadă ușor. Minimele- vor fi cuprinse 
între-2 și 12 grade, izolat mai scăzute-' 
în depresiuni, iar cele maxime între 
10 și 20 de grade, izolat mai ridicate. 
Pe alocuri, ceată slabă. tu București : 
Vremea va fi in general instabilă, iar 
cerul mai mult noros. Temporar vor 
cădea ploi care vor avea și caracter 
de averse. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 6 și 9 grade, iar cele ma
xime între 15 și 18 grade.

Nu trebuie să fi fost de prea 
multe ori la Varșovia, sau in alte 
orașe poloneze — mai mari sau 
mai mici — pentru a cunoaște rea
lizările poporului din țara socialistă 
prietenă. Polonezul — pe stradă, in 
parc sau la locul de muncă — ră- 
mine deschis, dornic de conversa
ție, dornic să afle cum trăiesc oa-» 
menii și in alte locuri ale planetei. 
Iar atunci cind află că țara din 
care vii este un stat prieten, la nu
mai două ore de zbor de țara sa, 
convorbirea devine și mai însufle
țită. Și, din una intr-alta. înțelegi 
că Polonia in haine de lucru este 
la fel de frumoasă și de atractivă 
ca Polonia turistică, tara care oferă 
atit de multe obiective ochiului do
ritor de frumos, de inedit al vizita
torului, incepind cu Wawelul cra
covian, cu tăcutele întinderi de apă 
ale Mazuriei, cu castelul regal din 
Varșovia, cu originala „Veneție de 
pe Oder" — Wroclaw — și fermi - 
nind cu pantele atit de pline de 
culoare și de... schiori ale versan- 
ților Tatrei.

La Varșovia, orașul căruia polo
nezii îi închină atîta dragoste, incit 
l-au făcut să renască din ruinele 
celei de-a doua conflagrații mon
diale mai mindru, mai măreț, se 
găsește — e drept, mai la margine 
— uriașul gigant al industriei po
loneze : întreprinderea de construc
ții de mașini „Ursus". Aici lucrea
ză zeci de mii de varșovieni și lo
cuitori ai orașelor și satelor apro
piate. Acest gigant industrial intră 
în relații de colaborare cu sute de 
întreprinderi — unele foarte mari 
și ele. dar care nu ating propor
țiile lui „Ursus". în ultima parte 
a anului trecut, familia de tractoa
re produse aici, la porțile Varșo
viei. a sporit cu versiunea moder
nizată a tractorului agricol C-330 
Ursus. Spre a-1 deosebi de confra
ții săi, el poartă simbolul C-330 M 
și. privindu-1 așa. la suprafață, 
pare a nu se deosebi cu ceva de 
aceștia. Totuși, modernizarea sa 
elevi ng_.evident.ă atunci cind îi citești 
cartea sa tehnică. S-a ..umblat" 
mult la sistemul său de antrenare : 
motorul, cutia de viteze, puntea din 
spate ș.a. Și. pe lingă alte avan
taje. s-a prelungit „longevitatea" 
sistemului de antrenare cu circa 25 
Ia sută, iar prin aceasta se vor di
minua consumul de carburant și 
necesitatea de piese de schimb. Ca
lități remarcabile, desigur, dar care 
nu-i mulțumesc deplin pe proiec- 
tanți, pa oamenii uzinei, operațiu
nile de modernizare continuind.

Sint cunoscute autoturismele po
loneze — in special cele „croite" în 
spiritul vremii, adică de mic litraj. 
Iar fabrica respectivă a produs, 
anul trecut, peste 200 000 de vehi
cule „Fiat" — 126 p. Aproape 87 000 
.dintre ele au destinația „pentru 

.-..export"-Una din noile, variante ale 
autoturismului polonez realizată la 
fabrica din Bielsko-Biala are un

motor cu totul nou și mult mai 
economic,

Calitate ? Da. Este, și aici, la 
Bielsko-Biala o luptă de zi cu zi, 
de ceas cu ceas pentru împlinirea 
acestui parametru de seamă al in
dustriei moderne — calitatea, pe 
care, întotdeauna și pretutindeni, 
nu te poți asigura că ai realizat-o 
...definitiv ; pentru că. întotdeauna 
și pretutindeni, se găsesc o minte 
iscoditoare si un braț harnic care 
să mai descopere ceva, să mai a- 
dauge un plus de... calitate. O min
te. de pildă, ca aceea a inginerului 
Kowalski. Ideea lui se cheamă, 
simplu, turbină... O mică turbină 
care inserată în motoarele autotu
rismelor reduce consumul de ben
zină cu pină la 30 la sută.

Progresul științific antrenează

însemnări de călătorie 
din R. P. Polonă

mințile cele mai lucide si din cer
cetare. Institutul de stat pentru 
motoare din Varșovia își încheie 
probele de exploatare la un proto
tip de automobil aflat în preajma 
intrării in producția de serie. Par
ticularitatea lui constă în faptul că 
va fi propulsat nu cu benzină, ci 
cu un gaz bogat in metan. Este un 
răspuns prompt, concret și de cali
tate pe cafe detașamentul de cer
cetători ai acestui institut il dă 
programului guvernamental ce pre
conizează înlocuirea etilenei și a 
uleiului ia mai multe categorii de 
autovehicule. Pentru a parcurge 
aceeași distantă — ne asigură cer
cetătorii — noul tip de automobil 
consumă de ttifi ori mai puțin gaz, 
decit benzină superioară.

— Fără odihnă, arată unul din
tre cercetători, trecem la testarea 
noului combustibil și pentru mași
nile de transportat mărfuri, ca și 
pentru camioane.

Progresul tehnico-științific este 
cuvintul-cheie din toate documen
tele programatice ale comuniștilor 
polonezi, care vizează dezvoltarea 
generală a tării. Iar de realizările 
în acest sens beneficiază, tot mai 
mult, toate sectoarele economice și 
sociale.

Remarcabile realizări sint pre
zente și în fizica nucleără. La 
Institutul de profil din Cracovia — 
orașul ce găzduiește vestita Uni
versitate „Copernic" — s-a dat in 
exploatare cel mai modern ciclo- 
tron polonez, izochromic, Proiec- 
lanți ? Specialiști polonezi, conduși 
de docentul Jerzy Schwabe. Noul 
ciCIotron — executat din materiale 
poloneze și pe baza unei tehnolo
gii originale poloneze — va folosi, 
între multe altele. în terapia neu- 
tronică a tumorilor maligne și în

producerea izotopilor radioactivi 
care servesc medicinei, in diagnos
ticare. Agregatul pentru accelera
rea particulelor pînă la viteza lu
minii — asigură docentul Jerzy 
Schwabe — este, firește, dispoziti
vul de bază. Iar el are multiple și 
complexe utilizări în cercetare dar, 
așa cum am văzut, și in întrebuin
țarea în diferite sfere practice ale 
fizicii nucleare.

Simbioza cercetare-industrie este 
prezentă și in alte domenii. Insti
tutul de nave al Politehnicii din 
Szczecin a elaborat un robot ori
ginal cu aplicabilitate in industria 
constructoare de nave. Utilizabil 
pină Ia adincimi de 400 m, acesta 
este un vehicul submarin, fără e- 
chipaj, care poate asigura — intre 
multe altele — inspectarea fundu
lui navelor, cercetarea cu ajutorul 
defectoscopului electronic a părți
lor diferitelor construcții aflate sub 
apă (platforme de foraj marin ș.a.), 
poate naviga cu precizie pe un tra
seu programat ș.a.m.d.

Cele mai multe comenzi la care 
lucrează oamenii de știință polo
nezi izvorăsc din nevoile econo
miei, ale vieții de fiecare zi. Ast
fel. la Institutul pentru muncă, sa
larizare și probleme sociale s-a 
elaborat o metodă universală de 
evaluare a muncii : „Unewap-85“. 
Roadele ei încep să apară in acest 
an. îndeosebi ca instrument al a- 
testării locurilor de muncă. Folo
sirea in sondaje a acestei metode 
la unele întreprinderi a dat rezul
tate bune in aplicarea mai corectă a 
principiului socialist de retribuire : 
„fiecăruia după munca sa".

în ce constă evaluarea ? în punc
tarea graduală a unor caracteris
tici, de esență, ale muncii : res
ponsabilitatea. complexitatea, con
dițiile mediului în care se desfă
șoară munca ș.a. La „complexita
te", de pildă, se au în vedere 
suberiterii ca abilitatea, simțul co
laborării, gradul de pregătire, sta
giul, gîndirea creatoare. Sigur, se 
au în vedere și efortul fizic, mo
notonia. prestigiul, povara psihică a 
unei munci sau a alteia ; dar. cum 
este și firesc, cel mai greu atirnă, 
în stabilirea punctajului, criterii ca 
gradul de instruire profesională, 
gîndirea creatoare.

Periplul polonez — neturistic, 
deși nu poți trece nepăsător prin
tre monumentele de artă și frumu
sețile peisajului localităților amin
tite — prin mai marile sau mai 
micile uzine, fabrici, institute știin
țifice. evidențiază eforturile, deloc 
ușoare, ale poporului prieten de 
a-și moderniza economia, de a-și 
clădi, mai ales, prin forțe proprii, 
o bază viguroasă, socialistă pentru 
progresul continuu al țării și ridi
carea nivelului de trai al oame-

- nild'f’• tnti’ntii'’—' țeluM amplu con- 
■ turate in documentele Congresului , 

al X-lea al P.M.U.P.

Ștefan ZAIDES

ACTIUIAILITĂiriEA SPORTIVĂ

Produse frumoase, 
utile

Primăvara și-a făcut apariția 
și în vitrinele magazinelor co
merțului de stat. Pregătite ca 
la expoziție, ele, vițrinele, sint 
„cartea de vizită" a fiecărui 
magazin, a comerțului mo
dern. Cumpărătorul grăbit își 
face o imagine despre noutățile 
acestui sezon înainte de a păși 
pragul magazinului. Iată, raioa
nele de bijuterii abundă in 
felurite obiecte de podoabă : 
mărgele, coliere, broșe, pandan
tive din chihlimbar, inele, cer
cei cu pietre naturale sau stra
suri. Sint, s-ar putea spune, 
„sarea ti piperul" unei ținute 
de zi sau de seară. Sint plusul 
de eleganță și distincție, dacă 
sint asortate cu gust. Li se pot 
adăuga produsele cosmetice, 
aflate în unitățile de parfumerie 
și in raioanele specializate ale 
comerțului de stat din Capitală 
și din intreaga țară. Este vorba 
de pudrele „Gerovital" și „Mar
gareta". fardul de pleoape 
„Egreta", parfumurile de toale
tă „Idila", „Bellatrix". „Miraj 
2", „Miraj-Lux" și altele.

Există și alte numeroase pro
duse care invită, de cum le 
vezi în vitrine, să le cumperi. 
O gamă variată de radiorecep
toare portabile, de umăr, de 
poșetă etc. Produse ale elec
tronicii moderne, radiorecep
toarele portabile Song, Top, 
Iris. Solo 100, Solo 200. . Solo 
500 sau Gloria pot constitui, in 
orice Împrejurare, un prieten 
de nedespărțit. La prețuri con
venabile, unitățile de profil și 
raioanele specializate ale co
merțului de stat garantează 
calitatea aoestora.

în afară de obiectele de po
doabă. de produsele cosmetice, 
de cele ale electronicii timpului 
nostru, raioanele specializate 
ale comerțului de stat și unită
țile de profil pun Ia dispoziția 
cumpărătorilor o diversitate de 
obiecte de porțelan : seturi de 
farfurii adinei, întinse, pentru 
desert, fructiere, servicii de 
ceai și de cafea, bibelouri. E 
o incinta re să privești îndea
proape aceste obiecte lucrate 
cu artă, decorate in numeroase 
tonuri coloristice, de rară ele
gantă. Produse ale civilizației 
timpului nostru, oricare dintre 
cele amintite e necesar și util. 
(Marta Cuibuș).

CARNET CULTURAL

României, Palatul culturii din 
Tîrgu Mureș a găzduit simpozionul 
intitulat : „Independența națională 
— împlinire a aspirației de liberta
te a poporului român". Au susținut 
comunicări cadre didactice, cerce
tători științifici, bibliotecari, isto
rici și sociologi. Simpozionul a fost 
urmat de deschiderea’ unei expozi

HALTERE : Alte medalii obținute 
de sportivii noștri la campionatele europene

Campionatele europene de haltere 
au continuat in orașul francez Reims 
cu întrecerile de la categoria 82.5 kg, 
in cadrul cărora sportivii români au 
obținut alte medalii. Astfel, la, stilul 
aruncat, Constantin Urdaș s-a clasat 
pe locul secund, obținind medalia de 
argint, cu rezultatul de 210 kg, in

timp ce Petre Becheru s-a situat pe 
poziția a treia, cu 207.5 kg, ciștigind 
medalia de bronz. O altă medalie de 
bronz a fost obținută de Petre Be
cheru la totalul celor două stiluri, 
cu 367 kg. Titlul la această catego
rie a revenit bulgarului Asen Zlatev 
— 392,5 kg (177,5 kg plus 215 kg).

SUB EGIDA DACIADEI
RIMNICU VILCEA : Turneul 
final al echipelor școlare 

de volei
Cum nc-a obișnuit în ultimii ani, 

Rimnicu Vilcea este iarăși gazda unei 
întreceri pentru sportivii din rindu
rile școlarilor. La baza liceului Vasi- 
le Roaitâ încep astăzi turneele fina
le pentru echipele de volei băieți și 
fete din școli. Atenție deci, antre
nori ai cluburilor și asociațiilor cu 
formații divizionare de seniori ! Veți 
putea observa și selecționa pe cei 
mai talentați școlari și școlărite din 
intreaga țară. Pe terenurile de 
volei din Rimnicu Vilcea vor evolua 
opt formații de fete de la școlile 
generale nr. 11 Bacău, nr. 7 Con
stanța, nr. 8 Tirgoviște. nr. 4 Zalău, 
nr. 7 Caransebeș, nr. 104 București 
și din liceele pedagogic Craiova și 
industrial nr. 7 din Rimnicu Vilcea. 
Iată și cele opt echipe de băieți 
care vor concura la titlul de cam
pioană națională școlară : nr. 3 Su
ceava, nr. 38 Constanța, nr. 28 Plo
iești, nr. 24 Craiova; nr. 7 Zalău, nr. 
8 Caransebeș, nr. 82 București și nr. 
2 Rimnicu Vilcea. Subliniem că 
București, Constanța. Craiova, Za
lău, Caransebeș și Rimnicu Vilcea 
aliniază echipe atit in turneul fe
minin. cit și in cel masculin,

O dată cu invitația antrenorilor 
din țară de a observa întrecerile, 
să remarcăm că vilcenii știu să 
tragă foloase tie pe urma organizării 
acestor turnee finale : profesorii de 
educație fizică din județ au fost 
convocați să asiste la meciuri și să 
participe la un schimb de experi
ență in cadrul cercului pedagogic in

BOX : La Brăila -
Nu e prima. oară cind brăilenii — 

mari amatori de box și gazde primi
toare — vor asista la campionatele 
juniorilor „mici" (născuti in 1971 și 
1972) și „mari" (1969 și 1970). De 
fapt, pentru cei „mici", campionatele 
se intitulează „concurs național", 
ceea ce nu ii va împiedica pe cei 60 
de pugiliști să lupte cu toată ardoa-

legătură cu selecția și formarea 
echipelor școlărești de volei.

BUCUREȘTI: Campionatul 
universitar de tenis

La una dintre bazele bucureștene 
cel mai intens folosite, ne. gindim la 
baza sportivă studențească Tei, se 
vor desfășura simbâtă și duminică, 
de la ora 8.30. campionatele uni
versitare de tenis. Vor participa con- 
curenți reprezentind toate centrele 
universitare din țară.

Adăugăm că tot duminică, de Ia 
ora 10. la sus-amintita bază va avea 
loc o manifestare polisportivă și 
culturală pentru studenții din in
stitutele de invățămint superior 
bucureștene. •

PLOPENI : Concurs 
de orientare turistică

Vineri, la Institutul de petrol și 
caze din Ploiești se vor reuni 140 
de reprezentanți din zece centre uni
versitare, spre a participa la între
cerea finală pentru titlurile de 
campioni universitari 1987 la orien
tarea turistică. După ședința teh
nică. ei vor pleca la Plopeni unde, 
simbătă, de la ora 9,30 vor avea loc 
finalele individuale în frumoasele 
păduri din apropierea imediată a 
orașului. Duminică, de la ora 9, in 
aceleași păduri, se vor intrece 
echipele de ștafete.

*
Duminică, la Ploiești : 100 de fete 

din asociațiile „Voința" din țară 
vor lua parte la crosul final al 
acestor asociații, pe două categorii 
de virstă — pină la 18 ani și pește 
18 arii.

finalele pugiliștilor juniori
rea. La campionatele celor „mari" 
sint înscriși 79 concurenți care vor 
susține in fața brăilenilor un număr 
de 91 meciuri pentru centurile trico
lore. Interesantă va fi intrecerea la 
categoria 51 kg intre Adrian Mărcuț 
(Metalul Salonta) și Leonard Dorof- 
tei (Prahova Ploiești), ambii compo- 
nenți ai lotului reprezentativ pentru

campionatele mondiale ale juniorilor 
(iulie — Havana).

O subliniere nu numai pentru cei 
din Salonta, dar și pentru cei din 
Făurei. tot cu doi finaliști, dintre 
care G. Moise face' parte din lotul 
reprezentativ, la categoria 60 kg (In
teresant este că asociația din Făurei 
n-are antrenor propriu-zis, ci un in
structor sportiv... voluntar. Se vede 
insă că principalul rămine tot pa
siunea pentru sport și munca '). 
Dintre asociațiile sportive din locali
tăți mai mici, dar cu finaliști la 
campionatele juniorilor, să mai re
marcăm pe cele din Negrești-Oaș 
(jud. Satu Mare), Dorohoi (jud, Bo
toșani) și Borzești (jud. Bacău).

★
FOTBAL • Ieri, la Cugir, Dinamo 

București a întrecut echipa locală 
Metalurgistul cu 4—1 (1—1), califi- 
cindu-se în optimile de finală ale 
„Cupei României" • Tragerea la 
sorți pentru meciurile din optimile 
Cupei va avea loc luni, 11 mai, 
Ia sediul F.R.F. • Joi, 14 mai, se va 
întruni lotul nostru reprezentativ 
olimpic pentru pregătirea partidei 
România — Polonia, din prelimina
riile olimpice, partidă ce se va juca 
la Cluj-Napoca, la 20 mai • După 
cum am fost informați ieri, din lot 
nu vor lipsi portarul Liliac (Pe
trolul), jucătorii de cimp Bumbescu, 
Belodedici. Bălan, Balint (toți de la 
Steaua). Vaișcovici (Oțelul Galați), 
Cimpean II și Muzsnai (Universi
tatea Cluj-Napoca) • Meciul Româ
nia — Polonia va fi arbitrat de, o 
brigadă din U.R.S.S. • în acest 
sezon, echipa noastră olimpică va 
mai juca o partidă oficială, cu 
Danemarca, la Aalberg — 10 iunie.

CAIAC-CANOE. La concursul in
ternațional de caiac-canoe de la 
Mecehlen (Belgia); sportivul român 
Aurel Macarencu a terminat învin
gător in toate cele trei probe de 
canoe simplu, clasindu-se pe primul 
loc la 500 m, cu timpul de 1’56”34/100, 
la 1 000 m — 4’0I”20/100 și 10 000 m 
— 50’45”48/I00.

în proba de caiac dublu — 1 000 m, 
echipajul român Daniel Stoian—An
gelin Velea s-a situat pe locul doi.

BASCHET. în prima zi a turneului 
internațional feminin de baschet de 
la Wroclaw, echipa României a în
trecut cu scorul de 64—61 (30—31) 
formația R.P.D. Coreene. într-un 
alt joc, reprezentativa Cehoslovaciei 
a dispus cu 88—65 (45—33) de selec
ționata studențească a Poloniei.

Rubrică de
Valeriu MIRONESCU

ții omagiale la Complexul muzeal 
Mureș. Manifestări similare au fost 
organizate și in orașele Sighișoara, 
Reghin, Tirnăveni, Luduș și Sova- 
ta. in comunele Vătava, Lunca 
Bradului, precum și in mari uni
tăți economice din județ. (Gheor- 
ghe Giurgiu).

VILCEA. Sala de festivități a 
Consiliului popular județean a găz
duit cea de-a noua ediție a Festi
valului tnterjudețean „Tinere ta
lente", manifestare care a adus in 
fața publicului tineri laureați ai

unor concursuri naționale și inter
naționale, cu deosebire elevi ai 
școlilor și liceelor de artă din 
București, Timișoara. Cluj-Napo
ca, Brașov. Baia Mare, Rimnicu 
Vilcea și din alte oentre culturale 
ale țării. (Ion Stanciu).

MARAMUREȘ. Sesiunea de re
ferate și comunicări din cadrul 
celei de-a IlI-a ediții a manifes
tării „Creativitate și eficiență în 
invățămint", organizată de Inspec
toratul școlar județean, a întrunit 
la Baia Mare cadre didactice din

liceele și școlile profesionale și 
de maiștri din Maramureș. Au fost 
susținute numeroase comunicări 
prezentind rezultatele cercetării 
metodico-științifice la disciplinele 
fundamentale, științele sociale, psi- 
ho-pedagogie, activități tehnfco- 
productive. De asemenea, a fost re
liefată activitatea politico-educa
tivă, de organizare și conducere 
științifică a procesului de invăță
mint, de integrare a acestuia cu 
producția și cercetarea științifică. 
(Gheorghe Pârja).
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Manifestări consacrate
aniversării cuceririi 

independenței de stat a României
Cu prilejul împlinirii a 110 ani de la cucerirea independentei de 

stat a României, in diferite țări se desfășoară manifestări în cadrul 
cărora sint puse în evidentă realizările dobindite de tara noastră 
pe drumul dezvoltării sale libere, politica externă românească de pace 
ți amplă colaborare internațională.

BERLIN 6 (Agerpres). — La 
Universitatea Karl Marx, din Leip
zig, in expuneri consacrate eveni
mentului aniversar, au fost evi
dențiate succesele in domeniile so
cial-economic. științific, cultural și 
in alte sfere obținute' de poporul 
român, cu precădere în ultimele 
peste două decenii, activita
tea și inițiativele neobosite ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa remarcabilă la Solu
ționarea problemelor complexe in
ternaționale, îndeosebi in direcția 
eliminării pericolului războiului 
nuclear. Au fost relevate, de ase
menea, măsurile întreprinse de tara 
noastră și propunerile prezentate 
în forumurile internaționale in 
favoarea dezarmării, pentru cola
borare și înțelegere între toate sta
tele lumii, pentru pace și progres.

Cu acest prilej a fost prezentat 
un stand de carte românească so- 
cial-politică, economică si istorică. 
Ia loc de frunte fiind expuse opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Au fost prezentate apoi filmele 
„România — tară in plină dezvol
tare" și „România — drepturi pen
tru toți și pentru fiecare".

CARACAS 6 (Agerpres). — La 
Caracas s-a desfășurat o manifes
tare consacrată eforturilor susținu
te ale României pentru promovarea 
păcii in lume, inițiativelor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
direcția salvgardării păcii. în alo
cuțiunea rostită de Juan Ulsar 
Pietri, fost ambasador al Venezue- 
lei la București, au fost evidențiate 
aspecte importante ale luptei po
porului român pentru apărarea 
independenței și ființei naționale, 
relevindu-se că ele au imprimat 
acestui popor dorința constantă și 
unanimă de pace. în context, s-a 
subliniat importanța majoră a re
ferendumului desfășurat in noiem
brie anul trecut, în țara noastră, cu 
privire la reducerea unilaterală cu 
5 la sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare, care a 
constituit un exemplu pentru toate 
țările lumii, demonstrînd că Româ
nia a ales calea păcii — unica 
alternativă posibilă pentru dezvol
tarea și ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului.

Au fost prezentate apoi filme do
cumentare avînd ca temă aspecte 
ale vieții contemporane a poporu
lui român.

OTTAWA 6 (Agerpres). — O ex
poziție de carte românească, in- 
cluzînd și imagini sugestive din 
țara noastră, a fost inaugurată la 
Biblioteca municipală Huli, din Ca
nada. La loc de cinste sînt prezen
tate opere reprezentative ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, sint expuse lucrări știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
precum și numeroase volume ce 
oglindesc atît gloriosul trecut isto
ric. cit și realizările poporului nos
tru, îndeosebi în ultimele peste 
două decenii.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej a fost evocat trecutul istoric 
al poporului român, au fost subli
niate realizările României contem
porane, evidențiindu-se, de aseme
nea. bunele relații existente pe 
multiple planuri intre țara noastră 
și Canada.

Au participat reprezentanți ai 
oficialităților locale, ziariști, un 
numeros public.

ATENA 6 (Agerpres). — La Sa
lonic s-a deschis o expoziție de 
pictură românească contemporană, 
care prezintă lucrări semnificati
ve, intr-o largă paletă tematică.

La vernisajul expoziției a luat 
cuvintul primarul orașului Salonic,

Au fost de față reprezentanți ai 
organelor locale și ai partidelor 
politice, oameni de știință, artă și 
cultură, un numeros public, ziariști.

COPENHAGA 6 (Agerpres). — O 
gală de filme documentare româ
nești a fost prezentată la Copenha
ga. Au participat conducători ai 
unor partide politice din Danemar
ca. membri ai Folketingului, re
prezentanți ai Ministerului danez 
al Afacerilor Externe, ai unor im
portante firme comerciale, oameni 
de cultură și artă, membri ai con
ducerii Asociației Danemarca— 
România, șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la Copenhaga, 
ziariști.

beijing : Convorbiri chino-bulgare
BEIJING 6 (Agerpres). — La 

Beijing s-au desfășurat, miercuri, 
convorbiri intre Zhao Ziyang. secre
tar general interimar al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul.Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, și Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C. Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, care se află intr-o 
vizită oficială de prietenie in R.P. 
Chineză — transmit agențiile China 
Nouă și B.T.A. Părțile au prezentat, 
cu acest prilej, realizările obținute 
de popoarele celor două țări in con

strucția socialistă, exprimînd dorin
ța reciprocă de a dezvolta in con
tinuare relațiile de prietenie si coo
perare.

Zhao Ziyang șl Todor Jivkov au 
semnat acordul privind direcțiile de 
bază ale cooperării economice, știin
țifice și tehnologice chino-bulgare 
pe termen lung. Au fost semnate, de 
asemenea, un acord consular, un 
acord de cooperare culturală și un 
proiect de document de cooperare 
științifică și tehnologică pe perioada 
1987—1990.

I
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Acțiuni și luări de poziție pentru 
încetarea cursei înarmărilor

Pentru eliminarea rachetelor nucleare din Europa
BONN 6 (Agerpres). — Peste 130 

de cadre didactice de la Universita
tea Tubingen (landul vest-german 
Baden-Wiirtemberg) s-au pronun
țat pentru transpunerea in viață a 
ideii lichidării din Europa de către 
S.U.A. și U.RlS.S. a rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a celor 
operativ-tactice. într-o declarație 
semnată de autorii acestei inițiali-

ve — cunoscuți reprezentanți 
științei vest-germane — se, arată_
pentru menținerea păcii nu sînt 
necesare arsenalele nucleare. Docu
mentul a fost transmis cancelarului 
vest-german, Helmut Kohl, minis
trului de externe. Hans-Dietrich 
Genscher, și liderilor partidelor po
litice reprezentate in Bundestag.
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BERLIN 6 (Agerpres). — Sub de
viza „Berlinul — oraș al păcii", in 
capitala R.D.G. se desfășoară, in 
cadrul manifestărilor consacrate 
implinirii a 750 de ani de la data 
fondării localității, lucrările unei 
întilniri internaționale a scriitorilor

„Berlinul - oraș al păcii"
— transmite agenția A.D.N. în ca
drul întîlnirii a fost subliniată ne
cesitatea participării active a scrii
torilor prin mijloacele lor specifice 
la lupta pentru pace, pentru instau
rarea unui climat de securitate și 
înțelegere, in întreaga lume.

Organizație pentru pace în Japonia
Organizația, a arătat Hiromu 

Fujiwara, se pronunță pentru in
terzicerea tuturor armelor nucleare 
și ca. un prim pas pentru încetarea 
experiențelor cu asemenea tipuri 
de armament. De asemenea, mem
brii ei vor acționa pentru a de
termina marile companii japoneze 
să refuze orice colaborare la reali
zarea unor proiecte legate de dez
voltarea. producerea sau stocarea 
armelor nucleare.

TOKIO 6 (Agerpres). — O nouă 
organizație pentru pace, intitula
tă Consiliul oamenilor de afaceri 
împotriva războiului nuclear, a 
fost constituită in Japonia. După 
cum a declarat secretarul general 
al acesteia, Hiromu Fujiwara, ea 
cuprinde președinți sau membri ai 
conducerilor unor mari firme ni
pone. in total circa. 300. din dife
rite domenii de activitate, între 
care industriile constructoare de 
mașini, chimică și a construcțiilor.
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Ședința Seimului R.P. Polone• *
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — La 

Varșovia a început, miercuri, ședința 
Seimului R.P. Polone. In prima zi a 
lucrărilor, deputății au examinat și 
adoptat legea cu privire la unele mo
dificări ale constituției țării, precum 
și legea referitoare la . consultările 
obștești și referendum.

La ședință participă Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat, alți conducători polonezi,
transmite agenția P.A.P.

DEMONSTRAȚII 
DE PROTEST LA SEUL

SEUL 6 (Agerpres). — Noi acțiuni 
de protest de amploare la care par
ticipă pături tot mai largi ale popu
lației impotriva regimului dictatorial 
al lui Chun Du Hwan s-au înregis
trat in ultimul timp la Seul, transmit 
agențiile de presă. Astfel, peste 2 100 
de studenti au participat Ia manifes
tații de protest in 11 campusuri uni
versitare din Seul și din alte .orașe. 
Studenții au fost susținuți de pro
fesori universitari, care au publicat 
o. declarație, cerind desfășurarea de 
alegeri libere și renunțarea la poli
tica antipopulară. Autoritățile au 
recurs la măsuri de forță pentru a 
dispersa manifestațiile și au operat 
numeroase arestări in rindul celor ce 
și-au manifestat dezacordul fată de 
regimul dictatorial.

IN POFIDA MANEVRELOR REGIMULUI DE LA PRETORIA

Crește opoziția față de
PRETORIA 6 (Agerpres). — Poliția 

sud-africană a deschis focul împotri
va unei adunări a studenților la Uni
versitatea Witwaterrand, care își 
manifestau protestul față de alegeri
le parlamentare rezervate numai 
electoratului alb. programate pentru 
6 mai a.c. Din rindul celor 2 000 de 
studenți prezenți la adunare, poliția 
a efectuat zeci de arestări.

Din surse sud-africane. captate în 
capitalele statelor vecine, se relevă 
că autoritățile polițienești nu au 
ținut cont de nimic și de nimeni, 
arestind și operatori de televiziune 
din străinătate care filmau scenele 
de violență.

PRETORIA 6 (Agerpres). — Sub 
deviza „Jos cu regimul de agresiu
ne" și „Libertate copiilor africani 
aflați in detenție" s-a desfășurat în 
orașul Johannesburg din R.S.A. o 
demonstrație a organizației antira- 
siste de femei albe „Black Sash". 
Această demonstrație de protest, ca 
și alte manifestări similare din ulti
mele zile, au avut loc la chemarea 
centralelor sindicale și a Frontului 
Unit Democratic, care resping farsa 
alegerilor pentru parlamentul alb și 
reclamă schimbări politice de struc
tură in societatea sud-africană.

în ultimele zile, poliția a răspuns 
cu brutalitate la demonstrațiile 
antiapartheid, deschizind focul in 
mai multe localități. Numărul celor 
arestați sau răniți depășește cu mult 
290. peste media zilnică a victimelor 
în rindul forțelor de opoziție.

ANTANANARIVO 6 (Agerpres). — 
Congresul Național African (A.N.C.) 
a arătat, într-un document dat pu
blicității in capitala Madagascarului,

politica de apartheid
că alegerile pentru camera parla
mentului sud-african, rezervate nu
mai albilor, se înscriu ca o nouă 
farsă a guvernanțiilor rasiști care 
răpește insă milioanelor de negri 
dreptul de vot. Guvernul Botha — 
consideră A.N.C. — intenționează 
prin aceste alegeri să găsească un 
sprijin pentru perpetuarea politicii 
de represiune împotriva majorității 
populației tării, să continue bantus
tanizarea țării și să procedeze la noi 
acte de agresiune impotriva țărilor 
din „prima linie". Congresul Națio
nal African preconizează crearea 
unei coaliții unite a forțelor demo
cratice pentru boicotarea falselor ale
geri de la 6 mai a.c. din R.S.A.

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). — 
Tanzania a denunțat așa-zisele ale
geri generale din R.S.A. rezervate 
doar albilor, calificîndu-le o batjocu
ră la adresa populației de culoare 
majoritare din această țară și apre
ciind totodată că singura cale de a 
se instaura dreptatea socială, in con
textul refuzului regimului minoritar 
rasist de la Pretoria de a renunța 
la politica sa de apartheid, constă in 
lupta'armată.

într-un editorial consacrat acestui 
eveniment, ziarul ..Uhuru", organ al 
Partidului Revoluționar Tanzanian, 
de guvernămint. arată că „alegerile" 
încalcă principiile democratice ' ele
mentare, fiind, de fapt, un, scrutin 
rasist vizînd consolidarea drepturilor 
minorității albe impotriva milioane
lor de sud-africani de culoare. „Sin
gurul limbaj înțeles de regimul ra
sist sud-african constă în intensifi
carea luptei armate și nu in nego
cieri de nici un fel", conchide 
ziarul amintit.

ZBORl’l COMPLEXULUI 
ORBITAL „MIR11

MOSCOVA 6 (Agerpres). — In 
cele trei luni de cind cosmonauții 
sovietici Iuri Romanenko și Alek
sandr Laveikin se află la bordul 
complexului orbital pilotat „Mir", ei 
au executat întregul program de ex
periențe și cercetări, precum și un 
important volum de lucrări legate de 
cuplarea modulului „Quant" cu la
boratorul spațial „Mir", de descăr
carea echipamentelor și materialelor 
aduse în spațiu de navele cosmice 
de transport, relatează agenția 
T.A.S.S.

în prezent, oei doi cosmonauți 
continuă lucrările de punere in 
funcțiune a sistemelor de bord ale 
modulului „Quant" și pregătesc apa
ratele astrofizice. în paralel cu a- 
ceasta, cosmonauții continuă descăr
carea navei de transport „Progress- 29".

Datorită volumului mare de lu
crări executate, ieșirea cosmonauți- 
lor in spațiul liber, prevăzută inițial 
pentru inoeputul lunii mai, a fost 
amînată.

Conflictul comercial 
dintre S.U.A. și Japonia
TOKIO 6 (Agerpres). — în prima 

declarație făcută la întoarcerea la 
Tokio, după vizita întreprinsă la 
Washington, primul ministru al Ja
poniei a subliniat că, în convorbirile 
purtate cu președintele Ronald Rea
gan, nu a reușit să soluționeze con
flictul comercial dintre cele două 
țări — transmite agenția Taniug. 
Adresindu-se Camerei Superioare a 
Dietei (parlamentul, japonez), Naka- 
sone a afirmat, in același timp, că a 
depus toate eforturile „pentru a evi
ta un război comercial cu Statele 
Unite".

REZULTATE ALE CONVORBIRILOR SOVIETO-AMERICANE
privind crearea de centre pentru reducerea pericolului nuclear

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Casa Albă a difuzat o declarație 
prin care salută rezultatele convor
birilor de la Geneva cu privire la 
crearea de către U.R.S.S. și S.U.A. a 
unor centre in vederea reducerii pe
ricolului nuclear — relatează agen
ția T.A.S.S. în declarație se relevă

că menirea unor asemenea centre 
este de a reduce riscurile unui con
flict între cele două țări, in primul 
rind ale unui conflict nuclear, cate 
poate fi declanșat printr-un inci
dent, printr-o interpretare' inexactă 
a acțiunilor celeilalte părți, sau din 
eroare.

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).

— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a încheiat o 
nouă rundă de convorbiri cu repre
zentanții permanenți ai R. P. Chi
neze. Franței, Marii Britanii, S.U.A. 
și U.R.S.S. (țări membre ale Consi
liului de Securitate) in problema 
convocării unei conferințe interna
ționale privind Orientul Mijlociu, 
informează agențiile de presă. în ul
timele două luni el a mai conferit 
pe această temă cu reprezentanții 
celor cinci țări, precum și cu cei ai 
Iordaniei. Israelului, Egiptului. Si
riei și Libanului.

După cum a declarat purtătorul de 
cuvint al Națiunilor Unite. există 
acum posibilitatea unei întilniri a 
lui Perez de Cuellar cu observatorul 
permanent la O.N.U. al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— Președintele Comitetului Națiuni
lor Unite pentru drepturile inaliena
bile ale poporului palestinian, Mas- 
samba Sarre (Senegal), a menționat, 
într-un interviu acordat agenției 
Kuna, că ar fi binevenite orice fel 
de convorbiri care ar putea conduce 
la instaurarea păcii in Orientul Mij
lociu, cu condiția ca la acestea să 
participe și Organizația pentru Eli
berarea Palestinei.

Pronunțindu-se in sprijinul convo
cării unei conferințe internaționale 
asupra problemei Orientului Mijlo
ciu, Massamba Sarre a menționat că 
orice proces menit să conducă la in
staurarea păcii in această zonă tre
buie să țină seama de drepturile le
gitime ale poporului palestinian.

AMMAN 6 (Agerpres). — I-n 
Amman au continuat, miercuri, lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
mitetului comun iordaniano-egip- 
tean, consacrată extinderii colaboră
rii bilaterale in diferite domenii. 
Delegațiile sint conduse de prim- 
miniștrii celor două țări, Zeid Rifai 
și Atef Sedki.

Primul ministru egiptean a fost

primit de regele Hussein al Iorda
niei. A avdt loc un schimb de vederi 
privind convocarea unei conferințe 
internaționale in problema Orientu
lui Mijlociu, informează agenția 
F.A.N.A.

DOHA 6 (Agerpres). — Emirul 
Qatarului, șeicul Khalifa Bin Hamad 
Al Thăni, a conferit cu președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, aflat la Doha in cadrul tur
neului pe cane îl efectuează în mai 
multe capitale arabe. După cum 
transmite agenția Q.N.A., convorbi
rile s-au concentrat asupra evoluții
lor pe plan palestinian, arab și in
ternațional in lumina celei de-a 18-a 
sesiuni a Consiliului Național Pales
tinian, de Ia Alger. Totodată, au fost 
discutate eforturile întreprinse in 
direcția restabilirii solidarității 
arabe.

BEIRUT 6 (Agerpres). i-- Un nou 
act de agresiune al forțelor de ocu
pație, a fost înregistrat, miercuri, in 
sudul Libanului, relatează agențiile 
de presă. In cadrul unui raid intre- 
prins in zonă, avioane de luptă is- 
raeliene au supus unor violente 
bombardamente taberele de refu- 
giați palestinieni Miyeh Miyeh si 
Ain El Hilweh, aflate la est de ora
șul Saida. Corespondenții locali in
formează că bombardierele israeliene 
au lansat 50 de rachete. Cel puțin 
zece persoane și-au pierdut viața si 
30 au fost rănite în rindul rezidenți- 
lor, alti 10 locuitori fiind incă dati 
dispăruți. 40 de clădiri au fost dis
truse.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Libanul a transmis o nouă scri
soare secretarului general al O.N.U.. 
Javier Perez de Cuellar, in care 
atrage atenția asupra escaladării ac
țiunilor militare ale forțelor israe
liene in regiunile de sud ale tării.

In scrisoare — menționează agen
ția Kuna — se evidențiază că aceste 
acțiuni determină o și mai mare 
agravare a situației din zonă.

Povara datoriei externe agravează 
condițiile de relansare a economiei

Lucrările primului Congres național în probleme economice 
din Costa Rica

SAN JOSE 6 (Agerpres). — Inau- 
gurind primul Congres național în' 
probleme economice, ministrul costa- 
rican al planificării, Otton Solis, a 
arătat că povara datoriei externe 
agravează și mai mijit condițiile de 
relansare a economiei naționale — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a subliniat că această problemă gre
vează serios asupra viitorului social- 
politic și economic al tării, determi- 
nind o serie de dezechilibre în dife
rite domenii de activitate.

Ministrul costarican a menționat 
că guvernul este preocupat de nive

lurile joase ale investițiilor și depu
nerilor. ca și de indicele ridicat al 
șomajului — reprezentind 6 la sută 
din populația activă, cifrată la apro
ximativ 800 000 de oameni ai muncii 

— și de faptul că peste 100 000 d'e 
țărani nu dețin nici o suprafață de 
teren arabil.

Pe de altă parte, ministrul costa
rican a precizat că plata dobînzilor 
la datoria externă reprezintă aproxi
mativ 50 la sută din valoarea expor
turilor anuale, ceea ce constituie o 
frînâ în calea redresării economice 
a țării.

înlăturarea primejdiei nucleare, reducerea 
armamentelor și a bugetelor militare 
-imperative stringente ale actualității

După Încheierea Ia Geneva a 
primei sesiuni din acest an a Con
ferinței pentru dezarmare, la sediul 
Națiunilor Unite din New York au 
început, zilele acestea, lucrările Co
misiei pentru dezarmare a O.N.U. — 
forul internațional cel mai cuprinză
tor specializat în domeniul dezarmă
rii, la comisie participind toate sta
tele membre ale organizației mon
diale. Pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a comisiei figurează o serie 
de probleme importante, cum ar ti : 
cursa înarmărilor nucleare și dezar
marea nucleară ; reducerea bugete
lor militare ; examinarea rolului 
O.N.U. în domeniul dezarmării. La 
aceste chestiuni, examinate și in anii 
trecuți, se adaugă acum o serie de 
puncte noi, ca, de pildă, dezarma
rea convențională și problema ve
rificării acordurilor de dezarmare.

Condițiile în care își desfășoară 
lucrările sesiunea din acest an a 
comisiei sînt complexe : continuă 
cursa înarmărilor, inclusiv a celor 
nucleare ; la fel, experiențele nu
cleare și acțiunile de militarizare in 
spațiul cosmic ; în diferite părți ale 
planetei se mențin focare de încorda
re și conflict sau apar altele noi. Pe 
de altă parte, pentru prima dată s-a 
ivit perspectiva eliminării rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Europa, 
ceea ce ar putea duce la însenina
rea considerabilă a orizontului po
litic internațional. In aceste îm
prejurări este mai actuală decît 
oricînd poziția consecventă, princi
pială a României socialiste, potrivit 
căreia oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, și in primul 
rînd la dezarmarea nucleară, consti
tuie problema fundamentală a epocii 
noastre. In prezent este imperios 
necesar, așa cum se subliniază în 
recenta 'Declarație comună a to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășului Kenji Miyamoto, să se 
constituie urgent un amplu front 
unit internațional antinuclear, pen-- 
tru prevenirea războiului nuclear și 
eliminarea armelor nucleare, pentru 
depășirea impasului in care se află 
politica internațională în problema 
armelor nucleare.

Pornind de la realitățile existente, 
de Ia comandamentul fundamental pe 
care-I reprezintă eliminarea perico
lului nuclear, asigurarea dreptului 
popoarelor la dezvoltare liberă și in
dependentă, la pace și la viață, un 
rol de seamă revine tocmai Comi
siei pentru dezarmare, chemată să 
finalizeze cit mai urgent o serie de 
aspecte importante aflate de mult 
timp pe ordinea de zi a lucrărilor 
sale. Așa cum a reieșit chiar din 
primele zile ale dezbaterilor actua
lei sesiuni, problema principală spre 
esre trebuie să fie îndreptată, in 
primul rînd, atenția este cea a pre

venirii unui război nuclear. In le
gătură cu această cerință supremă, 
o atenție specială trebuie acordată, 
așa oum a reafirmat din nou pre
ședintele României, realizării în cel 
mai scurt timp a unui acord privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa, pentru a se 
ajunge in final la eliminarea totală 
de pe continentul nostru si din în
treaga lume a armelor nucleare. în 
același timp, avindu-se in vedere 
consecințele nefaste ale experiențe
lor nucleare, precum și faptul că ele 
reprezintă un corolar al politicii de 
forță și amenințare cu forța, țara 
noastră s-a pronunțat și se pronunță 
cu cea mai mare fermitate pentru 
încetarea Imediată și interzicerea 
experimentării oricăror arme nu
cleare — ca un prim pas în direcția 
realizării dezarmării nucleare.

Pe marginea sesiunii Comisiei pentru dezarmare a O.N.U.
Acordind atenția primordială opri

rii cursei înarmărilor nucleare, ca 
principală și cea mai gravă amenin
țare la adresa omenirii contempora
ne, Comisia de dezarmare a înscris 
acum pe agenda sa și problemele 
dezarmării convenționale. Desigur, 
trecerea la măsuri reale pe linia re
ducerii și încetării cursei înarmări
lor convenționale constituie un im
perativ de cea mai mare actualitate 
in condițiile creșterii continue a pu
terii de distrugere a armamentelor 
clasice, ale consecințelor extrem de 
dăunătoare pe care le determină 
sporirea permanentă a bugetelor mi
litare, care sustrag uriașe fonduri 
nevoilor economico-sociale ale tu
turor popoarelor. Întrucît înfăptuirea 
dezarmării nu se poate soluționa 
dintr-o dată, ci pe parcursul mai 
multor etape, într-un proces de la 
simplu la complex, este necesar ca 
măsurile de dezarmare convențională 
să fie integrate celor de dezarmare 
nucleară, in cadrul unui program 
complex de dezarmare, așa cum a 
susținut și susține în permanență 
România.

In cadrul unul asemenea program 
general de dezarmare, țara noastră 
a propus ca pină în 1990 să se ajungă 
la diminuarea cu 25—30 Ia sută a 
cheltuielilor militare, urmînd ca în 
perspectivă, pină in anul 2000. redu
cerea să atingă cel puțin 50 la sută. 
Și, după cum se știe, îmbinind vorba 
cu fapta, România a fost prima țară 
din cadrul celor două alianțe care a 
efectuat anul trecut o reducere cu 5 
la sută a efectivelor și armamente
lor și cu aproape 10 la sută a chel
tuielilor militare, măsură ce a fost 

ratificată, cu' însuflețire, de întregul 
popor prin referendumul care a avut 
loc la 23 noiembrie 1986.

La ultima sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost adoptată o 
rezoluție prin care Comisia de dezar
mare este chemată să încheie, la reu
niunea din acest an, elaborarea prin
cipiilor care să orienteze acțiunile 
viitoare ale statelor pentru îngheța
rea și reducerea cheltuielilor milita
re. In cursul ultimelor sesiuni ale 
comisiei s-a reușit să se lărgească 
aria de acord asupra cvasimajorității 
principiilor chemate să conducă ac
țiunea statelor în acest domeniu. Așa 
cum se știe, această acțiune, adusă 
în atenția comisiei ca urmare a unei 
inițiative a țării noastre, a fost exa
minată în cadrul unui grup de lucru 
sub președinția delegației române. 
Principiile convenite pină în prezent 

se referă, între altele, la necesitatea 
depunerii de eforturi de către toate 
statele, și în special de cele care 
diSDun de vaste arsenale militare, 
incit să se ajungă la încheierea de 
acorduri internaționale vizînd înghe
țarea și reducerea efectivă a forțe
lor armate și armamentelor tuturor 
statelor, în conformitate cu princi
piile și scopurile Cartei Națiunilor 
Unite, cu Documentul final al primei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării. Pină 
la încheierea unor asemenea acor
duri, toate statele, și in primul rînd 
cele puternic înarmate, trebuie să 
acționeze pentru restrîngerea cheltu
ielilor lor militare, pe o bază re
ciproc acceptabilă, progresiv și de o 
manieră echilibrată. în procente sau 
cifre absolute. în așa fel îneît nici 
un stat sau un grup de state să nu 
poată avea în nici un moment un 
avantaj asupra altora și fără ca să 
se aducă atingere dreptului tuturor 
statelor la securitate și suveranitate 
nediminuată. Potrivit acelorași prin
cipii, procesul înghețării și reducerii 
cheltuielilor militare trebuie să în
ceapă cu statele posesoare de arme 
nucleare și care dispun de arsenalele 
și bugetele militare cele mai mari, 
urmate de celelalte state deținătoare 
de arme nucleare sau cu pondere 
importantă din punct de vedere mi
litar ; aceasta nu trebuie, desigur, să 
împiedice alte state să inițieze ne
gocieri și să încheie acorduri de re
ducere echilibrată a bugetelor mili
tare respective în orice moment do
resc. Deosebit de important este 
principiul ca resursele umane și ma
teriale ce vor fi eliberate prin efec

tuarea de asemenea reduceri să fie 
afectate dezvoltării economice și so
ciale a țărilor respective, ca și în 
sprijinul țărilor in curs de dezvol
tare.

în continuare, aceste principii evi
dențiază imperativul ca acordurile de 
înghețare și reducere a cheltuielilor 
militare să conțină măsuri adecvate 
și eficace de verificare, subliniază 
rolul central pe care O.N.U. poate și 
trebuie să-l joace în stimularea aces
tui proces — la nivel mondial, regio
nal sau subregional — și se referă 
la influența exemplului personal al 
măsurilor unilaterale adoptate în a- 
cest domeniu de statele membre, ca 
și la intercondiționarea reciprocă 
dintre măsurile de încredere și în
ghețarea și reducerea bugetelor mi
litare. în sfirșit, principiile amintite 
releva că acordurile vizînd îngheța
rea și reducerea bugetelor militare 
trebuie privite într-o perspectivă 
mai largă, ele urmind să le comple
teze pe cele referitoare la limitarea 
armamentelor și la dezarmare ; in 
nici un caz nu ar putea fi conside
rate ca urmărind a le inlocui pe 
acestea din urmă.

Dacă asupra acestor puncte s-au 
reușit convergențe de principiu, to
tuși mai continuă să se mențină deo
sebiri de vederi în ce privește co
municarea dâtelor asupra cheltuieli
lor militare ale statelor, pe o bază de 
comparabilitate. Așa cum s-a des
prins și din dezbaterile ultimei se
siuni a Adunării Generale și cum a 
subliniat România in repetate- rin- 
duri, pentru ca eforturile în această 
privință să poată fi finalizate se 
impune ca toate statele să dea do
vadă de voința politică necesară spre 
a se putea ajunge la un acord. In 
acest sens se Cuvin evidențiate e- 
forturile depuse în ultimul timp de 
unele state pentru găsirea unei for
mule de compromis între diferitele 
variante existente. .

Este convingerea țării noastre, ea 
și a numeroase alte state membre 
ale organizației. că“ încheierea elabo
rării acestor principii ar fi de na
tură să contribuie la armonizarea 
punctelor de vedere ale statelor, la 
crearea unui climat de încredere fa
vorabil realizării unor acorduri in
ternaționale de înghețare și reducere 
a bugetelor militare.

Acesta este spiritul în care Româ
nia participă la lucrările Comisiei 
pentru dezarmare, animată de hotă- 
rirea de a-si «aduce întreaga contri
buție la dinamizarea dezbaterilor 
acestui for, pentru creșterea rolului 
său in direcția opririi cursei înar
mărilor și declanșării unui proces 
real și efectiv de dezarmare, cores
punzător cu interesele fundamentale 
de pace și securitate ale tuturor po
poarelor.

Radu BOGDAN

ILE DE PRESA
e scurt

APRECIERI PENTRU PRODUSELE ROMANEȘTI. La Bulawayo 
(Zimbabwe) s-a deschis cea de-a 28-a ediție a Tirgului international din 
localitate, la care anul acesta participă 29 de țări și un număr însemnat 
de firme. România este reprezentată de întreprinderile de comerț exte
rior „Universal-tractor", „Autodacia". „EleCtronum", „Tehnoimportex- 
port“, „Danubiana", „Romsit" și „Confex". Pavilionul românesc a fost 
vizitat de primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, care 
a dat o înaltă apreciere produselor expuse de tara noastră.

SEMINAR. La New Delhi se des- 
. fășoară un seminar organizat de 

Institutul indian pentru cercetări in 
1 domeniul nealinierii, avind ca temă 

conflictul iraniano-irakian. Rele- 
Ivînd uriașele daune provocate de 

acest război fiecărei țări, partici- 
panții s-au pronunțat pentru solu- 

Iționarea lui prin mijloace pașnice. 
Au fost dezbătute inițiativele Na
țiunilor Unite. Organizației Confe
rinței islamice și mișcării de neali
niere în direcția încetării acestui 

l conflict.
| ADUNARE. La Lusaka a avut loc 
| o adunare in care sute de persoană 

din capitala Zambiei și-au manifes- 
Itat sprijinul față de măsura adop

tată de președintele țării. Kenneth 
Kaunda, de a sista acordul cu Fon
dul Monetar Internațional (F.M.I.).

I Zilele trecute, șeful statului zam- 
bian a declarat că guvernul va 
trece la o nouă strategie, pe baza 

I propriilor resurse și printr-un mai 
larg control al statului în economie, 
in vederea depășirii dificultăților.

1 ACORD. Argentina a ajuns la un 
acord cu principalele bănci credi
toare privind reeșalonarea impru- 

Imuturilor contractate anterior și 
acordarea unui nou împrumut pe 
termen mediu de 1,55 miliarde do- 

. lari. De asemenea, a fost realizat 
un alt acord care prevede consti- 

I tuirea unui credit comercial și fa
cilități bancare, totalizind 400 mi- 

| lioane dolari.
PROIECT DE BUGET. Secretarul 

I general al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, a dat publicității proiectul 
de buget al organizației mondiale 
pe perioada anilor 1988—1989. Pre- 

Izentind documentul in sesiunea Co
mitetului pentru program și coor
donare. secretarul general a subli- 

Iniat că procesul de reforme și de 
înnoire a O.N.U. trebuie înfăptuit 
în așa fel incit organizația să-și 
poată îndeplini în continuare sar- 

Icinile care rezultă din Carta O.N.U.
— menținerea păcii și securității 
internaționale, dezvoltarea relații- 

I lor de prietenie și cooperare între 
diferite națiuni.

EXPLOZIE. Miercuri dimineața, 
pe poligonul din zona Semipala- 

1 tinsk din Uniunea Sovietică, a fost 
efectuată o explozie nucleară sub- 

Iterană cu puterea de pină, la 20 
kilotone, relatează agenția T.A.S.S. 
Explozia a fost efectuată pentru 

. verificarea rezultatelor unor cerce

tări în domeniul fizicii exploziei 
nucleare, precizează agenția.

APROBARE. Parlamentul Indiei 
a aprobat proiectul bugetului de 
stat pentru exercițiul financiar 
1987—1988. Luind cuvintul în ca
drul dezbaterilor, primul ministru 
al Indiei, Rajiv Gandhi, a subliniat 
că guvernul va intări și pe mai 
departe sectorul de stat, care a 
jucat un rol determinant in crearea 
și dezvoltarea potențialului econo
mic al Indiei. In acest sens, se iau 
măsuri concrete pentru ridicarea 
eficienței activității întreprinderilor 
de stat. In ceea ce privește sarcini
le actuale ale guvernului, Rajiv 
Gandhi a menționat realizarea pro
gramului de ridicare a nivelului de 
trai al celor mai sărace pături ale 
societății, atît in mediul urban, cit 
și rural.

EXPERIENȚA. Franța a efec
tuat, miercuri, o nouă experiență 
nucleară în Atolul Mururoa — pri
ma din anul 1987 — informează a- 
gențiile E.F.E. și T.A.S.S.

DECLARAȚIE. Pină la 4 mai 
anul acesta, în întreaga lume au 
fost înregistrate 48 527 cazuri de 
SIDA (Sindromul imunodeficientei 
dobindite) — a anunțat, la Geneva, 
directorul general al Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.), 
Halfdan Mahler. Dintre acestea, a 
precizat el. 38 618 cazuri au fost 
depistate pe continentul american. 
Vorbitorul a informat delegații 
participanți la. sesiunea anuală a 
Adunării Mondiale a Sănătății, de 
la Geneva, in legătură cu răspân
direa SIDA și cu programul de 
luptă împotriva acestei maladii, 
lansat in luna februarie de către 
O. M.S. La rindul său, directo
rul Programului O.M.S., Jonathan 
Mann, a subliniat, in cadrul lucră
rilor, necesitatea adoptării de mă
suri pentru prevenirea și controlul 
SIDA.

DEMONSTRAȚIE. La chemarea 
sindicatelor, în orașul francez 
Brest a avut loc o demonstrație a 
muncitorilor metalurgiști. Ei și-au 
exprimat protestul împotriva con
cedierilor in masă preconizate de 
administrația întreprinderilor me
talurgice din acest centru munci
toresc. Participanții la demonstra
ție și-au anunțat hotărîrea de a 
lupta ferm în continuare pentru 
apărarea locurilor de muncă.

PLENARA. Lâ Atena a avut loc 
plenara C.C. al P.C. din Grecia, 
care a aprobat raportul Comitetu- i 
lui Central, ce urmează a fi pre
zentat celui de-al XII-lea Congres ■ 
al partidului. Plenara a făcut bilan
țul campaniei de dezbatere a Te
zelor Comitetului Central, in per- | 
spectiva viitorului congres — 
transmite agenția T.A.S.S. i

VIZITA. Președintele Republicii 
Camerun. Paul Biya, care efectuea
ză o vizită în Franța, a avut o in- I 
trevedere cu președintele Francois | 
Mitterrand și cu primul ministru 
francez, Jacques Chirac. Agenția i 
de presă M.A.P. informează că au 
fost abordate, cu acest prilej, unele 
probleme privind relațiile econo
mice bilaterale, situația din Ciad 
și Africa australă, aspecte referi- I 
toare la situația economică a con
tinentului african în ansamblu. I

COLOCVIU. La Dakar au început 
lucrările unui colocviu internațio
nal regional dedicat examinării ro
lului invățămintului superior in | 
dezvoltarea economico-socială a 
Africii. La lucrări iau parte spe- i 
cialiști din 41 de țări de pe conti
nent, care vor dezbate tendințele ■ 
de evoluție a invățămintului supe
rior african, posibilitățile perfec
ționării acestuia, pentru a răspun- ' 
de intr-o măsură cit mai mare ne
voilor continentului, transmite a- 
genția T.A.S.S.

ÎNTREVEDERE. La Roma a avut
loc o intrevedere intre președintele 
Italiei, Francesco Cossiga, și pre
ședintele Mozambicului, Joaquim 
Alberto Chissano. Cei doi șefi de . 
stat au trecut în revistă. în cursul 
convorbirii, unele dintre principa- 1 
lele probleme ale actualității poli
tice și economice internaționale, se 
arată în comunicatul Președinției |
Republicii Italiene. A fost analizat, 
apoi, stadiul relațiilor italo-mo- i
zambicane, cu accent pe coopera
rea in domeniul economic, notează 1 
agenția A.N.S.A.

PAKISTANUL va continua să 
promoveze politica de nealiniere și 
independență în conformitate cu 
aspirațiile sale naționale, a subli
niat intr-o declarație făcută in I
parlament ministrul pakistanez de 
externe, Yaqub Khan.

ACORD. La Addis Abeba a fost I 
semnat un acord intre guvernul 
Etiopiei și reprezentanții Progra
mului alimentar mondial pentru »I 
traduoerea in viață a unui proiect 
privind refacerea unor pășuni, te- i 
renuri agricole șl păduri în Etio
pia. Proiectul, în valoare de peste ' 
76 de milioane de dolari, este pre
văzut a se realiza în decurs de trei 
ani. In afară de aceasta.i în confor- I 
mitate cu documentul semnal. 
Etiopia va primi o cantitate în
semnată de alimente pentru a de
păși urmările secetei prelungite, 
relatează agenția T.A.S.S. .

LA UZINA METALURGICA | 
„KONEV", din Kladno, s-a produs 
o explozie a gazului de cocs, reia- l 
tează agenția C.T.K. Două person- j 
ne și-au pierdut viața, iar patru 
persoane au fost rănite. .
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