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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe secretarii cu probleme organizatorice ai Comitetelor Centrale
ale partidelor comuniste si muncitorești din unele tari socialiste
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
miercuri, 13 mai, pe secretarii cu
probleme organizatorice ai Comi
tetelor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești din unele
țări socialiste, care au participat la
lucrările consfătuirii de la Bucu
rești.
La întilnire au participat tovară
șii Ciudomir Alexandrov, membru
al Biroului Politic, secretar al C.C.
al Partidului Comunist Bulgar,
Mikulas Beno, secretar al C.C. al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, Jorge Risquet Valdes, membru
al Biroului Politic și al Secretaria
tului C.C. al Partidului Comunist
din Cuba, Horst Dohlus, membru
al Biroului Politic, secretar al C.C.
al Partidului Socialist Unit din
Germania. Șaman Vignaket, mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, Bugin Dejid, mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Jozet Baryla, mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C.C. al Partidului Muncitoresc Unit
Polonez, Horvâth Istvân, secretar
al C.C, al Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar, Gheorghi Razumovski, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovieti
ce. Pham The Duyet, secretar al
C.C. al Partidului Comunist din
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Aș dori ca, în numele condu
cerii de partid, al meu personal,
să exprim aprecierea noastră deo
sebită pentru desfășurarea întilnirii secretarilor Comitetelor Cen
trale ale unor partide comuniste
cu problemele muncii organizato
rice de partid. Noi, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român,
considerăm că asemenea întîlniri
pe diferite probleme ale activității
partidelor noastre au o mare în
semnătate în efectuarea schimbului
de păreri asupra diferitelor dome
nii ale activității de partid, aceas
ta contribuind la întărirea colabo
rării și solidarității partidelor
noastre și avînd, totodată, o mare
însemnătate în cunoașterea acti
vității de construcție socialistă din
diferite țări. Pornim de la faptul
că diversitatea de condiții istorice,
naționale în care fiecare țară con
struiește socialismul, duce fără în
doială și la forme și metode dife
rite de activitate, dar, totodată,
impune ca o necesitate schimbul
de experiență, întărirea conlucră
rii și solidarității partidelor noas
tre comuniste.
într-adevăr, un rol important îl
au întîlnirile dintre secretarii ge
nerali și primii-secretari ai parti
delor din țările noastre, schimbul
de păreri și realizarea unor poziții
comune în diferite domenii impor
tante de activitate. De altfel,
trebuie să subliniem că, în
decursul multor ani, aceste întîl
niri și discutarea împreună a di
feritelor probleme au avut o mare
însemnătate pentru mai buna în
țelegere, pentru elaborarea unor
obiective comune atît în domeniul
dezvoltării economico-sociale, cît și
în domeniul activității internațio
nale.
Țările noastre au o perioadă
lungă de activitate în construcția
socialistă. Uniunea Sovietică săr
bătorește în acest an 70 de ani de
la Marea Revoluție Socialistă din
Octombrie. Celelalte țări socialis
te din Europa au, toate, peste 40
de ani de construcție socialistă. De
asemenea, unele țări de pe alte
continente au o perioadă îndelun
gată de construcție socialistă. în
această perioadă, socialismul și-a
demonstrat cu putere superio
ritatea,
ca orînduire socială
care asigură lichidarea cu desăvîrșire a inegalităților sociale,
naționale și de orice fel, realizea
ză o societate nouă, a dreptății și
echității, în care masele populare,
popoarele înseși sînt făuritoarele
conștiente ale viitorului lor liber
și independent.
Noi considerăm că această vastă
experiență a țărilor socialiste, începînd cu Uniunea Sovietică, re
prezintă un bun comun al parti
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delor noastre, al tuturor partidelor
care își propun transformarea re
voluționară a societății, realizarea
unei orînduiri fără clase, fără asupritori și exploatatori.
în vasta activitate de reorgani
zare, pe baze noi, a societății din
țările noastre, în făurirea socialis
mului s-au obținut realizări de în
semnătate istorică.
Este adevărat că s-au manifes
tat și lipsuri, s-au comis și unele
greșeli, unele foarte grave, dar
toate acestea nu pot diminua cu
nimic forța socialismului și mari
le realizări în edificarea celei mai
drepte societăți, a socialismului.
Fără nici o îndoială că fiecare
țară a parcurs mai multe etape în
dezvoltarea sa economico-socială
și în făurirea societății socialiste.
Ne aflăm într-o etapă nouă a con
strucției socialiste. Noi, în Româ
nia, am denumit-o etapa „făuririi
societății socialiste multilateral
dezvoltate “ ; alte state au denumit-o etapa „societății socialiste
dezvoltate". Dar chiar și în aceas
tă etapă au apărut noi probleme,
noi obiective, pornind de la
marile transformări revoluționare
petrecute în viața internațională,
de la uriașele cuceriri ale științei
și tehnicii, ale cunoașterii umane
universale în general. Și — cum
este-binecunoscut — fiecare etapă
presupune noi metode și forme de
muncă și de organizare a activită
ții de construcție socialistă, dar și
a activității de partid.
Noi am pornit întotdeauna, în
adoptarea măsurilor privind dez
voltarea societății și perfecționarea
conducerii ei, de la experiența și
de la practica construcției socia
liste proprie, dar și de la expe
riența altor țări. Am considerat și
considerăm că trebuie să pornim
permanent de la principiile gene
rale ale socialismului științific, de
la concepția revoluționară despre
lume și viață, materialismul dia
lectic și istoric.
Partidele noastre și-au desfășu
rat activitatea în condiții grele, au
cucerit puterea politică acționînd
întotdeauna în spirit revoluționar.
Construcția socialistă și, mai cu
seamă, etapa nouă în care se gă
sesc țările socialiste impun cu
atît mai mult dezvoltarea și păs
trarea spiritului revoluționar în
activitatea teoretică, ideologică,
precum și în munca practică de
construcție socialistă.
Partidul Comunist Român a avut
și are în vedere că întreaga dez
voltare a construcției socialiste
trebuie să se bazeze pe asigurarea
rolului conducător al partidului
comunist în toate sectoarele de
activitate. Desigur, fiecare partid
poate să adopte forme organizato
rice și de activitate practică dife
rite. Dar asigurarea, într-o formă

sau alta, a rolului conducător al
partidului constituie, după părerea
noastră, o necesitate generală —
aș putea spune — o legitate
obiectivă a construcției societății
socialiste. De altfel, in oricare țară,
nu numai socialistă, fiecare partid,
cînd devine partid de guvernămint, își propune să înfăptuiască
Programul său și acționează ca
membrii, activul partidului, cadre
le respective să se afle în
sectoarele hotărîtoare ale înfăptui
rii acestui program.
Cu atît mai mult partidele noas
tre comuniste — și în ce ne pri
vește eu mă refer la Partidul Co
munist Român — am considerat
că trebuie să avem permanent în
vedere ca activul de bază, cadre
le cele mai bune de partid să se
afle în sectoarele cele mai impor
tante și mai grele ale dezvoltării
și construcției socialiste.
După părerea noastră, nu se
poate vorbi de rolul conducător
al partidului fără ca activul de
bază, cadrele de partid cele mai
bune să-și asume direct răspunde
rea și să acționeze în conducerea
diferitelor sectoare de activitate.
De asemenea, comuniștii, membrii
de partid din întreprindere, din
orice instituție, pentru a-și înde
plini mjsiunea, trebuie să se afle
în primele rînduri, în desfășurarea
în cele mai bune condiții a activi
tății, în realizarea hotărîrilor de
partid, a legilor țării. De aici de
curg și formele pe care noi le-am
adoptat privind cumulul de func
ții de către cadrele conducătoare
de partid în diferitele sectoare de
activitate.
După părerea noastră, nu se
poate realiza o bună conducere de
partid atunci cînd cadrele de
partid stau în afară sau se mulțu
mesc a da numai îndrumări ge
nerale privind înfăptuirea activi
tății de partid.
Știu că tovarășii noștri v-au în
fățișat felul cum ne-am orga
nizat activitatea și cum ac
ționăm noi — și nu vreau să
mă mai opresc asupra acestor pro
bleme. Acum România se află —
pe baza hotărîrilor Congresului al
XIII-lea, a Programului partidu
lui — într-o etapă nouă de dez
voltare a societății socialiste. Do
rim ca, pînă în 1990, să trecem la
un stadiu superior al vieții eeonomico-sociale. Aceasta presupune
organizarea întregii activități pe
baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii. Am trecut de la
dezvoltarea extensivă la dezvolta
rea intensivă, la realizarea unei
noi calități a muncii și vieții în
toate domeniile.
în decursul multor ani — de aproape 20 de ani — am adoptat un
șir de măsuri privind reorganiza
rea și perfecționarea societății
noastre socialiste, a activității sta

tului, a partidului, precum și
dezvoltarea democrației muncito
rești revoluționare. Noi am pornit
și pornim de la faptul că socia
lismul îl construim pentru popor
și cu poporul, că deci poporul
este factorul hotărîtor al construc
ției societății socialiste. Misiunea
partidului nostru este aceea de a
uni și organiza activitatea întregu
lui popor în realizarea tuturor obiectivelor de dezvoltare econo
mico-socială și considerăm că
organizațiile de partid din dife
rite domenii își desfășoară bine
activitatea numai în măsura în
care aceasta se reflectă în realiza
rea obiectivelor de dezvoltare eco
nomico-socială.
Am adoptat formele de autoconducere, autogestiune. Am creat
un cadru larg de organisme de
mocratice care, timp de peste 15
ani, și-au dovedit pe deplin jus
tețea și asigură participarea largă
a tuturor categoriilor sociale la
conducerea societății. Am creat,
pe plan național, o serie de orga
nisme democratice de conducere —
și ele și-au dovedit și își de
monstrează în mod corespunzător
rolul lor important în asigurarea
participării poporului la conduce
rea întregii țări.
Dar am avut și avem în vedere
și acum că, pentru aceasta, este
necesară și o democratizare a acti
vității de partid. Noi considerăm
democrația de partid ca o parte
integrantă a democrației generale
a societății noastre.
Am adus, în mod corespunzător,
modificări în Statut, în formele
de organizare și de activitate ale
partidului. Dezbaterea tuturor pro
blemelor activității de partid, în
partid și cu întregul popor, are
pentru noi o importanță deosebită
în realizarea unității întregii
națiuni în jurul partidului.
Dezbaterea și aprobarea cadre
lor de partid, de sus pînă jos, în
adunările și în conferințele de
partid, inclusiv a membrilor Co
mitetului Central, a secretarului
general, în conferințele județene
de partid, dau posibilitatea de a
cunoaște bine și părerea comuniș
tilor, dar și de a întări răspunde
rea membrilor Comitetului Central
față de organizațiile de partid din
județele și sectoarele respective de
activitate.
într-adevăr, așa cum am înțeles
că ați subliniat în schimbul de
păreri pe care l-ați avut, demo
crația socialistă reprezintă un fac
tor hotărîtor pentru dezvoltarea
societății noi, pentru făurirea cu
rezultate și mai bune a socialismu
lui și comunismului. Nici nu se
poate concepe realizarea obiective
lor dezvoltării socialiste și comu
niste — care în esență trebuie să
reprezinte cea mai democratică so
cietate din lume — fără o largă
democrație, fără participarea tutu

ror categoriilor de oameni ai mun
cii, a poporului în întregime, la
întreaga viață economico-socială,
la elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe.
Noi salutăm faptul că în con
sfătuirea dumneavoastră s-a sub
liniat în mod deosebit această pro
blemă. Salutăm preocupările și
cursul care se manifestă astăzi în
diferite partide comuniste din ță
rile socialiste în acest domeniu.
Desigur, cred că nu trebuie să mai
subliniez că, în ce ne privește,
considerăm că aceasta nu trebuie
să diminueze în nici un fel rolul
partidului în conducerea societății
și a întregii activități, ci, dimpo
trivă, dezvoltarea democrației pre
supune creșterea și perfecționarea
și mai accentuată a activității și
rolului partidului în conducerea
diferitelor domenii. Nu se poate
vorbi de democrație socialistă fără
conducerea de către partid ! Așa
cum considerăm că trebuie să avem
în vedere — și noi ne preocupăm
mult de perfecționarea activității
organelor de stat, de democrati
zarea activității lor. Am creat noi
organisme democratice pe plan
național și urmărim să îmbinăm
activitatea organelor de stat cu cea
a organismelor democratice; dar
considerăm, de asemenea, necesar
ca, o dată cu dezvoltarea largă a
democrației, să asigurăm funcțio
narea în cele mai bune condiții
și întărirea rolului organelor de
stat în conducerea conștientă a
diferitelor sectoare de activitate.
Realizarea unor organisme noi,
democratice, trebuie — în orice caz
— să asigure o orientare și o con
ducere unitară a tuturor sectoare
lor vieții economice și sociale.
De altfel este o tendință mondială
— nu numai în țările socialiste —
spre o mai bună orientare și diri
jare a diferitelor sectoare de ac
tivitate. Chiar în țările capitaliste
acest curs se face tot mai puternic
simțit și nici nu se poate -concepe
o dezvoltare puternică a științei,
culturii, a tehnicii fără a asigura
o orientare și o direcție clară, o
conducere unitară a activității —
cu atît mai mult în economie. Noi
acordăm o mare însemnătate con
ducerii planificate, perfecționării
și întăririi formelor de conducere
unitară, planificată, a tuturor sec
toarelor de activitate, care nu vine
— după părerea noastră — în con
tradicție, ci, dimpotrivă, asigură
lărgirea drepturilor, autonomia în
treprinderilor, care, însă, toate
trebuie să lucreze într-o direcție
unitară pentru dezvoltarea genera
lă a societății, a făuririi socialis
mului și comunismului.
Dacă ne referim la relațiile din
tre țările socialiste, putem afirma
că solidaritatea și colaborarea din
tre ele au o mare însemnătate pen(Continuare în pag. a IH-a)

A CULTURILOR
- lucrare de bază pentru
recolta acestui an
• Creșterea temperaturii, care asigură dezvol
tarea rapidă a culturilor, impune grăbirea lucrărilor
de întreținere.
• La executarea prașileior manuale să partici
pe susținut, lucrînd din zori și pînă seara tîrziu, toți
locuitorii satelor.
• Specialiștii și cadrele de conducere din unită
țile agricole, prin prezența lor permanentă și activă
pe teren, să asigure păstrarea densității optime a
plantelor.
Din această săptămină s-a trecut, pe
mari suprafețe, la în
treținerea culturilor.
Efectuarea acestor lu
crări la termenele sta
bilite și de cea mai
bună calitate este de
natură să asigure ob
ținerea de recolte mari
la hectar. Aceasta se
impune cu atit mai
mult cu cit. in aceas
tă perioadă. timpul
favorizează creșterea
plantelor. Temperatu
rile au crescut simți
tor. iar în multe zone
ale tării cad ploi sub
formă de averse. Este
un timp caracteristic
pentru luna mai. timp
care, pentru agricul
tură. este favorabil
din toate punctele de
vedere. în această si
tuație se impune ca
lucrările de întreține
re a culturilor 6ă fie
intensificate la maxi
mum.
Potrivit datelor furni
zate de Ministerul Agriculturii. in județul
Mureș, prima prașilă
la sfecla de zahăr s-a încheiat pe
întreaga suprafață de 11 800 hecta
re. această lucrare fiind pe termi
nate si in județele Alba si Bacău.
De asemenea, in județul Bacău au
fost prășite manual 61 la sută din
suprafețele cultivate cu floareasoarelui. iar mecanizat — 24 la
sută. în alte județe n-au fost pră
site decât suprafețe mici, iar in
altele lucrările nici măcar nu au
început. Ca atare, pe ansamblul tă
rii. prima prașilă la sfecla de za
hăr a fost efectuată manual doar
în proporție de 37 la sută, iar me
canizat — 9 la sută. La floarea-soarelui lucrarea respectivă este abia
la început, realizîndu-se ne 7 și,
respectiv, 3 la sută din suprafața
cultivată.
Pentru intensificarea lucrărilor
de întreținere a culturilor, orga
nizațiile de partid și consiliile

populare comunale au datoria să
atragă la efectuarea lor ipe toți lo
cuitorii satelor, să asigure folosi
rea cu randament sporit a mijloa
celor mecanice. întrucît ploile au
refăcut pe mari suprafețe rezerva
de ană din sol. trebuie să se acorde cea mai mare atenție asi
gurării unei densități superioare de
plante la hectar. De aceea, specia
liștii si cadrele de conducere din
unitățile agricole au datoria de
mare răspundere ca. prin prezen
ta lor permanentă și activă pe te
ren, să asigure păstrarea densită
ții optime a plantelor ia hectar.
Trebuie acționat energic ca. prin
efectuarea la timp și de cea mai
bună calitate a lucrărilor de în
treținere a culturilor, să fie reali
zate recolte mari pe toate supra
fețele. în toate unitățile agricole.
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Competență și dăruire
în creația tehnică
Piesa pe care dege
tele maistrului Iulian
Butuligă,
secretarul
comitetului de partid
de la întreprinderea
de utilaj chimic din
Găești. o arcuiau fără
efort era confecționată
din tablă foarte sub
țire de oțel inoxida
bil. Ceea ce atrăgea
atenția la ea erau
pliurile, care ii asigu
rau elasticitatea. O
armonică de otel. Un
conglomerat de arcuri,
unghiuri și suprafețe
desăvîrșit
finisate,
a vi nd strălucirea și
eleganta unei bijuterii,
în momentul în care
interlocutorul a așezat-o pe soclul ei de
lemn lustruit a do
bândit parcă aerul im
punător al unui tro
feu. I-am mărturisit
aceste impresii, deși
era clar că obiectul pe
care ii priveam avea o
utilitate exclusiv teh
nică,
— Nu sînteți chiar
așa departe de ade
văr. Se poate spune,
fără teama de a exa
gera, că este un lucru
de preț, din moment
ce oțelul se valorifică,
în acest caz, cu 8—10
lei gramul. Este și un
trofeu, pentru că sim
bolizează o victorie a
celor care au pus la
punct tehnologia fa
bricării lui, un succes
al întregului colectiv.
— Ce sînt compen
satoarele lenticulare
de dilatatie ?
— Sînt piese ce se
utilizează, în cantități
mari, in Industria chi
mică. Multă vreme
s-au importat. Ele sînt
creația
directorului
nostru, dr. ing. Emil
Dima, care a obținut
cu ele, cu ani in urmă,
marea medalie de aur
la un salon internațio
nal al invențiilor. In
tre timp a publicat și
o carte pe această
temă, pe care mulți
muncitori și specialiști
de la noi o folosesc
ca manual, pentru că
executăm in mod cu
rent acest produs. Ce
vedeți acum este o
realizare de ultimă

oră, o noutate în tară:
compensator cu bur
duf elastic fără sudu
ră. O viitoare ediție a
lucrării respective va
trebui să-i consacre
obligatoriu un capitol
substanțial. Păcat că,
fiind o carte tehnică,
va trece peste o mare
parte din povestea
pasionantă a venirii
lui pe lume.
Cind a început această poveste ? Este
greu de precizat și
iată de ce. Ca să te
încumeți să-ți iei răs
punderea realizării unui asemenea lucru,
pe care nu multi in
Printre promotorii
noului la întreprin
derea
de
utilaj
chimic din Găești

lume izbutesc să-l
facă, trebuie să ai oa
meni cu competenta
necesară și, pe deasu
pra, nedintiți in am
biția de a obține per
formanța.
înoeputul
se pierde undeva, pe
firul ultimilor cîțiva
ani, cane au constituit
o perioadă de pregă
tire intensivă pentru
întilnirea cu noul. O
perioadă în care s-au
clădit, cu migală și
pricepere, competen
tele în stare să pă
trundă în lumea de
necunoscute care as
cundea taina produce
rii acelui cilindru plisat fără a se mai
apela la operația de
sudare. Iar mai de
parte, să aspire la
înfăptuiri situate tot
mai sus pe scara di
ficultăților tehnice.
— Mi-a trebuit pu
țin timp, după ce mi
s-a încredințat sarci
na să mă ocup de
depanarea instalațiilor
de sudură automată și
a aparaturii de con
trol nedistructiv, pen
tru a-mi da seama că
am intrat intr-un te
ritoriu ce îmi este în
bună parte necunoscut
— spune maistrul Eu
gen Radu. Mi se spu

sese că sint omul po
trivit pentru această
muncă. Ce puteam să
fac ? înainte de toate,
ceea ce mai făcusem
și altădată : să mă
apuc să învăț. Cu
ochii cînd pe carte,
cind pe articulațiile
aparatelor, confruntindu-mi noile cunoș
tințe teoretice cu cele
practice, am ajuns să
fac mai mult decit
credeam că aș fi în
stare, adică să contri
bui. împreună cu for
mația pe care o con
duc, la modernizarea
unor instalații despre
care încă se mai spu
ne că sint . moderne.
Pentru mai multe
dintre ele deținem
certificat de inovator.
Ar fi multe de spus
despre preocupările și
faptele acestui tînăr
maistru. Fascinat de
universul pe care îl
descoperea, a suprali
citat tot timpul și me
reu a ciștigat.' A in
trat atit de bine în
noul rol, incit, bolnav
fiind și în situația de
a sta o vreme intr-un
spital la 70 km de
Găești, a reușit să
afle la timp că în uzi
nă se pregătește reali
zarea unei mașiniagregat unică în felul
ei, destinată să pre
lucreze țevile pentru
schimbătoarele de căl
dură. Un utilaj în
stare să asigure creș
terea
productivității
muncii de 10 ori la
această operație. Pro
iectant : un colectiv,
condus de director,
din care făcuse parte
și el. Gîndul la aceas
tă noutate l-a deter
minat să se învoiască
o zi ; s-a prezentat la
șeful lui și nu l-a slă
bit pînă ce nu a obți
nut promisiunea că
nimeni altul, în afară
de el șl băieții lui, nu
va primi lucrarea.
Cînd s-a întors apoi
Ia locul de muncă,
și-a reluat treaba cu
nerăbdare și pasiune,
dar și cu regretul că
timpul este prea scurt

(Continuare
în pag. a V-a)
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ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR

— lucrare de bază pentru recolta acestui an
MUREȘ

Prioritate sfeclei de zahăr
în județul Mureș, precipitațiile
căzute in ultima perioadă la scurte
■ intervale de timp au asigurat, in
bună măsură, cantitatea de apă ne
cesară dezvoltării optime a culturi
lor. Ca urmare, cimpul arată fru
mos, iar sfecla de zahăr — cultură
care ocupă o suprafață de 11 800 hec
tare — se dezvoltă uniform. „La ora
actuală — aprecia inginerul Teodor
Ardeleanu, director cu producția ve
getală la Direcția agricolă județea
nă, înregistrăm cea mai frumoasă
cultură din ultimii ani. Cit despre
densitate, se remarcă faptul că ea
este cuprinsă între 180 000—280 000
plante la hectar, aceasta fiind o con
diție pentru îndeplinirea angajamen
tului asumat de a realiza o producție
medie de peste 40 000 kg sfeclă de
zahăr la hectar, iar intr-un număr
mare de unități — chiar 65 000 kg la
hectar".
La sublinierea specialistului direc
ției agricole, să reținem și un alt
amănunt : prin organizarea judi
cioasă a muncii in cimp. reinstala
rea timpului frumos i-a găsit pe coo
peratorii mureșeni cu prima prașilă
manuală încheiată pe întreaga supra
față cultivată. Totodată, pe supra. fetele unde a început rări tul, spe
cialiștii direcției agricole și cei din
unități cultivatoare veghează cu
atenție asupra calității acestei lu
crări, astfel ca răritul să fie efec
tuat în asa fel. Incit să fie realizate
densitățile prevăzute.
De faptul că se lucrează susținut
la întreținerea acestei culturi, ne-am
convins în numeroase unități agrico
le mureșene. între ele se numără
și cele din consiliul agroindustrial
Iernut, unde sfecla de zahăr ocupă
o suprafață de 870 hectare. „Noi am
încheiat primii, intre consiliile agro
industriale. prima prașilă manuală la
sfecla de zahăr — ne spune Ștefan
Laszlo, președintele consiliului agro
industrial. Pe terenurile unde cultu
ra este mai dezvoltată, iar in urma
ploilor au apărut buruienile, s-a tre
cut imediat la cea de-a doua prașilă,
efectuată pînă acum pe primele 280
hectare". în raidul nostru prin acest
consiliu agroindustrial aflăm că
prașila a doua a început în coope
rativele agricole Cuci, 'Sălcud. Ier
nut, Cipău ș.a. Lucru deloc întîmplător dacă avem în vedere că in

BUZĂU

aceste unități, pe lingă stadiul mai
avansat al dezvoltării plantelor, co
operatorii și specialiștii s-au angajat
în acest an să obțină producții de
peste 60 000 kg sfeclă de zahăr la
hectar. Or, finind seama că aceste
unități dețin împreună 385 hectare,
aceasta echivalează cu aproape ju
mătate din suprafața destinată
sfeclei de zahăr pe întregul consiliu
agroindustrial. Din discuțiile avute
cu specialiștii unităților respective
am reținut că fiecare din ei are am
biția de a realiza cea mai mare pro
ducție pe ansamblul consiliului si,
dacă se poate, chiar pe județ.
Hotărîrea de a obține producții
mari la această cultură se manifes
tă nu numai in unitățile din consi
liile agroindustriale Iernut. Luduș.
Sărmașu sau alte unități din sudul
județului, mari cultivatoare de sfeclă
de zahăr, ci și în cele din nordul ju
dețului. între ele se numără și uni
tățile din consiliul agroindustrial Re
ghin. Am dat acest exemplu întrucit aici, deși sfecla de zahăr ocupă o
suprafață de numai 280 hectare, pro
ducția medie realizată în anul pre
cedent nu a depășit 28 000 kg sfeclă
de zahăr la hectar. Din cite am con
statat la fața locului, ambițiile co
operatorilor de aici sint insă, in acest an, mult mai mari. Bunăoară,
pentru realizarea si depășirea pro
ducției medii la hectar de 31 000 kg
această plantă tehnică a fost ampla
sată pe cele mai bune terenuri, pe
care au fost administrate, în medie,
peste 60 000 kg îngrășăminte orga
nice la hectar. „După cum arată
sfecla acum, noi estimăm o produc
ție dublă fată de anul precedent" —
aprecia Dumitru Cornea, președintele
consiliului agroindustrial. într-adevâr, sfecla e bine dezvoltată, fără
buruieni, iar densitatea de 270 000
plante la hectar obținută după pri
ma prașilă îndreptățește aprecierea
de mai sus. Apreciere care, intr-un
fel sau altul, a mai fost formulată si
de alți interlocutori care s-au anga
jat ca, prin producțiile obținute în
unitățile lor, anul 1987 să fie „anul
sfeclei de zahăr".

meoanizatori sint prezenți in aceste
zile cu sapa în mină alături de co
operatori la întreținerea culturilor.
Marți dimineață, spre exemplu, pe
solele cultivate cu floarea-soarelui
și sfeclă de zahăr ale cooperativei
agricole Puiești se aflau peste 300
de cooperatori și mecanizatori. „In
1986 — ne spune inginerul Iordache
Granate, președintele unității — deși
ploile ne-au ocolit, am obținut 3 635
kg de floarea-soarelui la hectar și
înaltul titlu de -Erou al Noii Re
voluții Agrare-, In aoest an vrem
să ajungem la peste 4 000 kg și, ca
de obicei, nu ne-am pus nădejdea
în ploi, ci în întreținerea exemplară
a culturilor. Am mobilizat la aceas
tă importantă lucrare pe toți cei
care știu să prășească. în felul aces
ta solul este afinat și culturile —
fără buruieni".
Și Ia întreprinderea agricolă de
stat Buzău lucrările de întreținere
se află în plină desfășurare. Ca
drele de conducere ale unității sînt
repartizate, cu sarcini și responsa
bilități precise, la cele patru ferme
vegetale. „Ploile din săptămînă tre
cută nu ne-au permis să lucrăm
decit pe anumite sole — precizează
inginerul Vasile Moșescu, directorul
unității. De luni, toate forțele au
fost mobilizate la întreținerea florii-soarelui pe cele 300 hectare și a
porumbului pe 1141 hectare. Valorificînd experiența acumulată în ul
timii 10 ani, la fermele noastre de

la Sudiți și Poșta Cîlnău, acordăm
o deosebită atenție loturilor de hi
bridare și celor demonstrative,
unde experimentăm noi hibrizi de
porumb și floarea-soarelui"..
în unele unități agricole lucrările
de întreținere intirzie sau nu sint
efectuate corect. Astfel, la coopera
tiva agricolă Bobocu se aflau în
cimp, la prășitul sfeclei de zahăr,
toate cele 5 echipe, dar din fiecare
lipseau cite 6—8 cooperatori. Spe
cialiștii de la direcția agricolă jude
țeană au indicat să se folosească săpăligi în loc de sape mari, care la
cea mai mică neatenție o dată cu
buruienile pot tăia mai multe plan
te. Or, aici doar cîțiva cooperatori
prășeau cu săpăligi. Ca atare, pe unele porțiuni nu se asigura un rărit
corespunzător. Mai mult, pe o solă
alăturată, circa 40 de rinduri fuse
seră prășite doar la capete, mijlocul
solei fiind infestat de buruieni. Di
rectorul general al direcției agricole
județene, inginerul Sandu Lambru,
care ne-a însoțit în acest raid, a .dis
pus imediat mobilizarea tuturor coo
peratorilor de la fermele vegetale,
schimbarea sapelor, repetarea lucră
rii acolo unde ea nu a fost execu
tată corect și sancționarea inginerului-șef al unității, Petrache Banu,
care nu a asigurat supravegherea lu
crărilor de întreținere Ia această cul
tură.

Steîlan CHIPER

corespondentul „Scînteii"

OLT

Hărnicia legumicultorilor
— confirmată din nou

Drăgan, primarul comunei Fălcoiu,
Sporirea producției de legume și
că deși a plouat in două reprize,
eșalonarea livrărilor la aceste pro
cooperatorii nu au încetat activitatea.
duse constituie preocupări actua
La asociația economică de stat și
le ale oamenilor muncii din acooperatistă legumicolă Stoenești
gricultura județului Olt. ale organe
din
consiliul agroindustrial Rusălor de specialitate. în acest scop, se
nești, plantarea răsadurilor de toma
acționează pe cele două căi. bine
te se efectua mecanizat, cu 12 ma
cunoscute de grădinari : prima —
șini. La lucrări participau și nu
respectarea termenelor de insămînmeroși oameni, fie la completarea,
țare și plantare a legumelor ; a doua
— îngrijirea culturilor. în ce privește
golurilor, fie la plantarea manuală a
răsadurilor. Ca urmare, în unele
primul aspect, de la tovarășul Marin
ferme, ca cele de la Scărișoara, după
Berneanu, inginerul-șef al Trustului
încheierea plantării tomatelor, s-a
horticol, aflăm că pînă în seara zilei
Gheorqlie GIURGIU
trecut la ardei gras și gogoșar. „Toa
de 12 mai, în unitățile agricole din
corespondentul „Scînteii"
te cele 8 cooperative agricole din
județ au fost insămînțate și plantate
consiliul agroindustrial Rusăneștl.
10 500 hectare cu legume. Principala
dar in primul rind cele din Jieni.
lucrare — plantarea tomatelor tim
purii — s-a încheiat, reprezentînd
Rusănești și Cilieni, au încheiat in
aceste zile plantarea roșiilor — ne
90 la sută din suprafața prevăzută
a se cultiva cu legume. Există toate
spune inginerul-șef Ion Crăiniceanu.
Acum continuă plantarea ardeiului
condițiile ca pînă la 20 mai să se
și
vinetelor, astfel incit in cîteva
termine și plantarea celorlalte specii
zile să încheiem înființarea culturi
legumicole.
lor legumicole".
Cum s-a reușit să se planteze le
gumele timpurii intr-un termen
Intrucît legumele au fost însăminscurt ? Pentru a afla răspuns la
țate și plantate la timp, ele se dez
această întrebare am urmărit cum se
voltă acum frumos, fiind ajutaje Șl
unitățile cooperatiste, ceea ce asigti-^ ■-desfășoară lucrările în două cbnpera^ “de' condițiile favorabile din' “această*
ră cointeresarea oamenilor in exe
tive agricole învecinate — Cioroiu
perioadă —• umiditate ridicată in sol
cutarea unor lucrări de bună calita
și Fălcqju. în prima parte a zilei, vre
și tempprgtură în creștere. Ca atare,
te și în perioadele optime. Așa ăe
mea a fost frumoasă. Însorită. Deși
numeroși cooperatori și alți locui
și explică, de altfel, faptul că in pri
solul încă nu era zvintat după preci
tori ai satelor lucrează la prășit și
mele trei zile din această săptămină
pitațiile din cursul zilei anterioare și
plivit, astfel incit in grădini să nu
s-au prășit manual peste 8 350 hec
al nopții, la C.A.P. Cioroiu. in gră
fie nici un fir de buruiană. Pentru
tare cu sfeclă de zahăr și 5 450 hec
dina de legume peste 150 de
creșterea randamentului la cultura
tare cu floarea-soarelui. De aseme
tomatelor și obținerea unor producții
cooperatori lucrau la plantat.
nea, comparativ cu situația din anul
Spre prînz, cind ne aflam la C.A.P.
de bună calitate se urmărește paliFălcoiu, s-a pornit o ploaie puterni
trecut, prin măsurile stabilite de
sarea acestora pe araci și spalieri.
că. însă oei aproape 200 de coopera
uniunea județeană a cooperative
In acest scop continuă procurarea
tori aflați in grădina de legume de
lor agricole și trustul S.M.A. s-a
materialelor necesare și a început
aici
au
continuat
plantarea
tomate

asigurat o mai bună integrare a me
instalarea lor în grădini.
lor sub protecția pelerinelor din
canizatorilor în activitatea coopera
plastic. Președintele unității. Ion
Mihai GRIGOROȘCUȚĂ
tivelor agricole. Pină la executarea
Marghidan. se afla printre ei, lucrind
corespondentul „Scînteii"
primei prașile mecanice, foarte mulți
cot la cot. Seara am aflat de la Ion

AZEI ENERGETICE

In așteptarea răspunsului
producătorilor de utilaje!
Zilele trecute, la cazanul grupului
nr. 6 de la Uzina electrică Govora,
al cărui termen de dare in exploa
tare este foarte aproape și care va
funcționa pe cărbune, s-au efectuat
probele hidraulice. Comportarea bună
a agregatului a permis predarea lui
brigăzii de lucrări speciale in ve
derea trecerii la executarea izola
țiilor. în paralel, cele două brigăzi
energomontaj au intensificat lucră
rile la instalația de ardere, la mo
rile de cărbune pentru care au fost
asigurate integral echipamentele ne
cesare. Totodată, continuă executa
rea placărilor antiacide și a monta
jului mecanic și electric la stația de
pompe de zgură și cenușă, precum
și a altor obiective de mai mică
importanță, dar hotăritoare pentru
punerea în funcțiune a noului grup
termoenergetic.
— Să înțelegem că totul se desfă
șoară normal și că de acum nu mai
sînt probleme pentru terminarea în
cel mai scurt timp a lucrărilor ?
— Nu poate fi vorba în nici un
caz de așa ceva — vine prompt răs
punsul inginerului Iosif Livadaru,
șeful compartimentului investiții al
Uzinei electrice ’ Govora. încă ne
confruntăm cu serioase greutăți cau
zate în principal de lipsa unor fur
nituri mărunte, dar absolut nece
sare, de care depinde punerea în
funcțiune la ultimul termen angajat
de noi a turbinei nr. 6 de 50 MW.
— Care sint acestea ?
— De pildă, au fost sistate lucră
rile de montaj Ia grătarul de
postardere deoarece întreprinderea
„Vulcan" București a omis să ne
livreze ultimul colet care cuprinde
organele de asamblare. Aceeași si
tuație necorespunzătoare a apărut
și la ventilatoarele de aer și preîncălzitorul de aer rotativ, la montajul
conductelor de înaltă presiune, asi
gurate în proporție de numai 90 la
sută, neexistînd posibilitatea finali
zării complete a circuitelor. Unele
neconcordanțe au apărut și între
executanții investiției noastre. Din
multitudinea exemplelor, cel mai re
levant este cel oferit de brigada
energomontaj hidro Rîmnicu Vilcea,

care a întîrziat demontarea maca
ralei MTA-125 din zona electrofiltrului, obligind formațiile din cadrul
brigăzii antrepriză de construcții in
dustriale să amine întregirea cana
lului dintre cazan și pompele de
zgură și cenușă.
Revenind la furnitura așa-zis
„măruntă" despre care ne vorbea
șeful compartimentului investiții
se cuvine a stărui ceva mai mult
asupra seturilor de armături. Cu un
an în urmă, la punerea în funcțiune
a grupului nr. 5 s-au observat o se
rie de defecțiuni la vanele de închi
dere cu sertar paralel, datorate exe
cuției necorespunzătoare, care au

Uzina electrică Govora
constat din fisuri și exfolieri la
suprafețele de etanșare, existența
unor pori în corpurile armăturilor
turnate, tije nerectificate etc. Pen
tru prevenirea unor asemenea stări
de lucruri la cel de-al 6-lea grup,
reprezentanții proiectanților, furnizo
rilor și beneficiarului au analizat în
detaliu problemele apărute și, prin
tr-o notă tehnică, au căzut de acord
ca armăturile să fie însoțite de do
cumente care să ateste rezultatele
probelor la rece și la cald, execu
tarea prealabilă a cel puțin zece
manevre de închidere și deschidere
cu specificarea parametrilor reali
zați. In același timp, beneficiarul a
solicitat, iar furnizorul general —
întreprinderea „Vulcan" — a acceptat
ca toate armăturile sosite deja pe
șantier pentru noul obiectiv termo
energetic să fie revizuite, remediate
și probate. Un angajament ferm în
acest sens a fost luat și de repre
zentantul unității producătoare —
întreprinderea de utilaj
petrolier
Tîrgoviște, ing. Vasile Cîrstea, prin
promisiunea făcută (și consemnată
într-o notă) de a analiza problema
în cauză și a da operativ răspunsul
cuvenit. De atunci a trecut însă
exact un an de zile, dar angaja
mentul luat a rămas neonorat.
— Noi nu ne putem permite să

Sint bune ploile, mai ales cind
sînt însoțite de prașile
Din această săptămînă, o dată cu
încălzirea vremii și zvîntarea tere
nului, în unitățile agricole din ju
dețul Buzău au fost intensificate
lucrările de întreținere a culturilor.
Ca urmare a măsurilor organizatori
ce și tehnice luate de comandamen
tele locale pentru agricultură, la
prășit participă toate forțele sate
lor, munca fiind organizată în acord
global. Experiența valoroasă acu
mulată de cooperativele agricole Florica, Puiești, Podgoria, Padina,
Smeeni și Gherăseni privind repar
tizarea' pe echipe a suprafețelor —
de la însămînțare și pînă la recol
tare — a fost generalizată în toate

Ion STANC1U

URMAȚI-LE EXEMPLELE
CÎND SÎNT MULȚI, SE ȘI PRĂȘEȘTE MULT. La cooperativa agri
colă Vulturu. din județul Vrancea, lucrările de întreținere a culturilor
prășitoare sint avansate. Prima prașilă manuală s-a încheiat pe toate
cele 150 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr. Apoi, toate forțele au trecut
la prășitul celor 330 hectare cu floarea-soarelui. Alți cooperatori — peste
200 la număr — plantează tomatele pe 15 hectare și prășesc varza tim
purie. „Acest rezultat se explică prin participarea activă a coopera
torilor la muncă — precizează Mitică Ichim, inginerul-șef al unității,
în fiecare zi. la prășitul manual sint prezenți 750 de țărani coopera
tori. Ei sint organizați in 20 de echipe, iar in cadrul acestora — în for
mații mai restrinse de muncă, pentru a avea și un bun control asupra
calității lucrărilor". (Dan Drăgulescu).
PORUMB ȘI FASOLE ÎN CULTURA INTERCALATA. în județul
Dolj se cultivă fasole intercalată cu porumb pe 29 650 hectare, din care
10 000 hectare la cooperativele agricole. însămințarea acestor culturi s-a
făcut concomitent. în acest scop au fost realizate peste 70 de semă
nători. Primele dintre ele au fost confecționate la S.M.A. Amărăști, iar
in prezent fiecare stațiune de mecanizare din județ și-a realizat și
dispune de două-trei astfel de mașini. Semănătoarea pentru porumb și
fasole în cultură intercalată este, practic, o semănătoare SPC-6, la care,
pe lingă distribuția normală pentru porumb, s-a mai adăugat un aparat
de distribuție pe fiecare secție și pentru fasole. Pe aceste suprafețe.

CALITATE numai produse
de cea mai bună CALITATE
în urmă cu aproape 11 ani, la
Combinatul metalurgic din Tulcea
s-a elaborat prima șarjă de fero
aliaje. Ferosiliciul, feromanganul,
ferocromul, silico-magneziul, siliciul
tehnic reprezintă aliaje de o valoare
deosebită, fără de care unitățile si
derurgice nu ar putea realiza oțeluri
de calitate superioară și, fapt deo
sebit de important, pe care economia
țării nu le mai importă. Cerințele
combinatelor siderurgice se diversi
fică însă de la o perioadă la alta și,
în consecință, calitatea feroaliajelor
trebuie permanent îmbunătățită.
Cum se acționează prin urmare pen
tru asigurarea unei calități superi
oare a feroaliajelor ? Iată tema inves
tigației întreprinse la Combinatul
metalurgic din Tulcea.
EFORT PROPRIU PERMANENT
PENTRU MODERNIZAREA FABRI
CAȚIEI. O remarcă șe impune de la
bun început. Neexistînd în țară o
experiență privind producerea fero
aliajelor, specialiștii tulceni au în
vățat „din mers" o nouă meserie. S-a
imprimat astfel în munca lor o per
petuă căutare de înnoire a produc
ției. A 'roape in fiecare an au fost
aplicate două-trei tehnologii noi,
concepute de specialiștii combinatu
lui Semnificativ este ritmul în care
se face această înnoire. Tehnologia
de producere a ferocromului, de
exemplu, în ultimii doi ani a fost
schimbată de trei ori. „Am înlocuit
tehnologia respectivă nu pentru fap
tul că nu era competitivă — ne

spune inginerul Roman Ancuț — ci
pentru că am urmărit obținerea
unor feroaliaje cu o valoare meta
lurgică tot mai ridicată. Practic, nu
este produs pe care il realizăm in
prezent și la care să nu avem in
vedere îmbunătățirea caracteristici
lor calitative, modificînd tehnologia
de lucru. în lunile care au trecut
din acest an am aplicat in acest sens
noi tehnologii la cuptoarele de pro
ducere a silicomanganului și a siliciului tehnic pentru tabla electro
tehnică".
Cum se realizează concret acest
proces necontenit de îmbunătățire a
indicilor calitativi ai feroaliajelor ?
în primul rind, prin contribuția ca
drelor tehnice ale colectivului de
cercetare din combinat. Fiecare inginer-cercetător din compartimen
tul respectiv s-a specializat pe anu
mite tehnologii, urmărește în timp
produsul de care se ocupă și in
funcție de caracteristicile acestuia
propune soluții de modificare a pro
ceselor de producție, a „rețetelor"
de fabricație. Evident, efortul cerce
tătorului nu se desfășoară doar în
laborator, ci mai ales în halele de
producție, alături de tehnologi. Ast
fel, printr-o colaborare continuă cu
cei ce urmăresc procesele de produc
ție. apar idei noi. care, studiate cu
atenție, verificate „pe viu" la cup
toare devin tehnologii noi, dintre
care unele au primit și brevete de
invenții.
Pentru îmbunătățirea calității fe-
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lucrările de întreținere se execută, în cea mal mare parte, manual.
(Nicolae Băbălău).

UN SPRIJIN BINEVENIT. In cooperativele agricole din Valea Măcrișului, Gîrbovi, Țăndărei, Gheorghe Doja și Smirna din județul Ialo
mița sfecla de zahăr a fost prășită manual pe 80—90 la sută , din supra
fața cultivată. Pe solele unităților mai sus mențiopate pot fi intilniți,
cu sapa in mînă, alături de cooperatorii din fermele respective, și
personalul administrativ și din celelalte sectoare, lucrători din cooperația
de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, din celelalte instituții de
pe raza comunelor respective. (Mihai Vișoiu).
DEȘI N-A FOST ZIUA CEA MAI LUNGA. Și prin părțile Iașiului cul
turile prășitoare au răsărit și cresc frumos. Acum, mii de cooperatori și
mecanizatori, participă la întreținerea acestor culțuri. Și nu oricum, ci
muncind din zori și pină seara. într-o singură zi, la cooperativa agricolă
Bivolari, în ferma condusă de inginerul Hristea Gheorghe, 90 cooperatori
au prășit peste 30 hectare cu sfeclă de zahăr și 11 hectare cu mac. De
asemenea, cooperatorii din Fîntînele și Focuri au prășit, tot intr-o singură
zi, peste 100 hectare cu sfeclă de zahăr și au inceput și prașila I la po
rumb. Și trebuie spus că aceste rezultate au fost obținute într-o zi care
n-a fost cea mai lungă. Ritmul lucrărilor este în creștere, ca și lungimea
zilelor. Așa că ne așteptăm la rezultate și mai bune. (Manole Corcaci).

GALAȚI : Noi tipuri de nave
Două evenimente de producție
au marcat, in aceste zile, activita
tea constructorilor de la Șantierul
naval din Galați : livrarea către
NAVROM Constanța a navei „Ale
xandria" de 15 000 tdw și lansarea
la apă a celui de-al 3-lea petrolier
de 35 000 tdw. Pentru amănunte,
ne-am adresat tovarășului Victor
Ștefan, Secretarul comitetului de
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii din întreprindere,
care ne-a spus :
— Nava „Alexandria" este cea
dinții realizată dintr-o serie a va
selor de tip universal cu capaci
tatea de 15 000 tdw. Pină in pre
zent, am introdus in fabricație
8 asemenea nave. Cea pe care am

predat-o acum beneficiarului poate
incărca atît conteinere, cit și
marfă in vrac, fiind dotată cu mo
tor lent, care asigură obținerea
unor importante economii de com
bustibil. Cit privește petrolierul
nr. 3 de 35 000 tdw, pe care-1 vom
livra in curînd aceluiași beneficiar,
lansarea sa la docul uscat ne-a
creat posibilitatea să trecem la
asamblarea primelor secții mari
ale unui nou petrolier de aceeași
capacitate.
In acest fel, navaliștii gălățeni
depun eforturi susținute pentru
realizarea exemplară a importante
lor obiective prevăzute în progra
mul prioritar de construcții navale.
(Dan Plăeșu).

Efortul propriu pentru modernizarea producției de feroaliaje
să fie susținut și de furnizorii de materii prime
roaliajelor se depun în continuare
eforturi stăruitoare. „Amplul pro
gram de modernizare a producției
— ne spunea inginerul Gheorghe
Andrei — constituie cel mai bun
prilej pentru modificarea unor in
stalații și procese tehnologice. Ne
propunem, de exemplu, să generali
zăm experiența dobindită la secția
nr. 2 privind mecanizarea turnării.

economice atestă că, în mare măsură,
metalurgiștii tulceni răspund aces
tor exigențe. Mărturie stau atit în
cadrarea in standardurile de calitate
stabilite, cit mai ales preocuparea
pentru realizarea unor feroaliaje de
înaltă valoare metalurgică.
Din păcate, strădaniile metalurgiștilor tulceni pentru îmbunătățirea
indicilor calitativi ai feroaliajelor nu

La Combinatul metalurgic din Tulcea
Dacă înainte de a folosi instalațiile
de turnare mecanizată tip carusel,
recent puse în funcțiune, aveam
unele probleme privind asigurarea
purității feromanganului, acum aces
tea au fost eliminate". Și totuși...
POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ CA
LITATEA FEROALIAJELOR? Răs
punsul primit din partea specialiști
lor din combinat este pozitiv. Pe ce
se bazează această afirmație ? In
primul rind, pe efortul făcut de către
metalurgiștii tulceni pentru a fi la
înălțimea marilor răspunderi pe care
le au față de industria metalurgică.
Este un adevăr axiomatic că, in
principal, calitatea oțelurilor depinde
de calitatea feroaliajelor. O analiză
a influenței pe care o au feroaliajele
asupra obținerii unor mărci de oțel
la parametrii solicitați de unitățile

montăm vanele fără certificarea ca
lității lor — precizează ing. Marin
Marinoiu, directorul uzinei electrice.
Ar insemna să compromitem și ul
timul termen de punere in funcțiune
prin executarea unor lucrări supli
mentare de demontare, remedieri ori
înlocuiri și iarăși montaj, operații
care ar necesita mult timp.
Discordanțe de ultimă oră între
participanții . la realizarea acestei
importante investiții au apărut și in
ceea ce privește aplicarea unor so
luții pentru înlăturarea erorilor apă
rute la grupul termoenergetic dat în
exploatare anterior. încă de anul
.trecut, beneficiarul a cerut proiec
tantului — I.C.S.I.T.E. București —
precum și furnizorului coordonator,
respectiv întreprinderii „Vulcan", să
aducă unele îmbunătățiri la arzătoa
rele de cărbune, pe baza cărora să
se asigure o planeitate optimă între
partea fixă și partea mobilă. După
supunerea cazanului la probe hi
draulice, presat de timp, beneficia
rul a revenit prin două telexuri la
partenerii săi. solicitind intervenția
operativă a proiectantului, cu atît
mai mult cu cit orice întîrziere
atrage după sine amînarea lucrărilor
de înzidire, care au o durată de
execuție de aproape două luni. Din
păcate, și in acest caz, așa cum am
constatat la data documentării noas
tre, răspunsul încă nu a fost dat.
La cele de mai sus trebuie să
adăugăm și greutățile provocate de
întîrzierea livrării unor piese și subansamble mărunte, fără probleme
tehnice și de execuție deosebite pen
tru furnizori. Iată . cîteva dintre
acestea :
• întreprinderea de mașini grele
București este incă datoare cu ex
pedierea unei borne de generator, a
unui filtru de ulei și a unei pompe
de vid ;
• încă se mai așteaptă de la în
treprinderea mecanică de utilaj mi
nier Baia Mare sosirea unui concasor de zgură, al cărui termen de
livrare a expirat de mult ;
• O serie de obligații neonorate
Ia timp are și întreprinderea de me
canică fină București, care nu a asi
gurat integral aparatura de măsură
și control ;
• întreprinderea „Vulcan" mai
are de livrat 68 tone utilaje dife
rite, din care 65 tone reprezintă îm
bunătățirile constructive aduse ca
zanului nr. 6.
Sint oare toate acestea obstacole
de netrecut ? întrebarea noastră a
primit două răspunsuri edificatoare.
— In măsura in care ni se asigură
front de lucru — a subliniat ingi
nerul Ion Florescu, șeful brigăzii de
lucrări speciale — putem să re
ducem cu aproape 50 la sută peri
oada aferentă lucrărilor de izolații
și înzidiri.
— Este vorba, după cum s-a ob....AervaL— opinează ing. Marin Marinoiu, directorul uzinei electrice — de
greutăți și probleme mărunte, care
cu un plus de efort din partea tu
turor factorilor angrenați la această
investiție, pot și trebuie să fie de
pășite. De altfel, la ultima ședință
de comandament organizată de co
mitetul municipal de partid ne-am
angajat, toți deopotrivă, să soluțio
năm operativ sarcinile ce ne revin.
Hotăritor este acum ca fiecare să-și
respecte cuvîntul dat. Numai așa
vom reuși ca pînă la șfirșitul lunii
august a.c. să finalizăm dceastă in
vestiție, cea mai importantă din cite
sint de realizat in acest an in jude
țul Vilcea.

sînt susținute Insă și de furnizorii
de materii prime. Despre ce este
vorba ? Cocsul metalurgic primit de
combinatul tulcean nu corespunde
normelor cerute de procesul tehno
logic de producere a feroaliajelor.
In locul cocsului cu o granulație de
5—25 mm, care se produce la Combi
natul siderurgic din Galați, Ministe
rul Industriei Metalurgice asigură
combinatului tulcean cocs de furnal
sau de turnătorie (30—80 mm) pro
dus la Combinatul siderurgic din
Călărași sau adus din import.
Această anomalie în aprovizionare
determină atît creșterea consumului
specific pe tona de feroaliaje, cit și
realizarea unor aliaje de calitate
mai slabă. „Cele 160 mii tone de
cocs pe an necesare producerii fero
aliajelor — ne spunea inginerul

Cristian Boiangiu, directorul combi
natului din Tulcea — pot fi produse
fără nici o dificultate la Galați. Can
titățile respective însă nu au fost
prinse in balanța de aprovizionare,
iar noi primim cocs din import",
O altă problemă. Calitatea aliaje
lor pe bază de siliciu depinde ne
mijlocit de calitatea cuarțitei. Aceas
tă materie primă este livrată de
Exploatarea minieră Mahmudia-Somova, din cariera Cerna, situată în
județul Tulcea. Intrucît nu se sor
tează corespunzător cuarțita, iar spă
larea, in stația recent pusă in func
țiune la Turcoaia, nu se face co
respunzător, nu se livrează perma
nent cuarțită cu un conținut de si
liciu de peste 98 ia sută. Pentru
producerea ferosiliciului necesar ob
ținerii tablei electrotehnice, a siliciului pentru monocristale, metalurgiș
tii din Tulcea fac eforturi deosebite.
Au amenajat în incinta combinatu
lui o stație de sortare si de mărunțire, se caută soluții pentru spălarea
unor cantități de cuarțită în vederea
obținerii aliajelor solicitate de indus
tria electrotehnică, în timp ce furni
zorii de cuarțită de la Cerna, în Ioc
să sporească exigența pentru crește
rea calității materiilor prime, in
ultimele luni au livrat aproape în
treaga cantitate sub normele de ca
litate stabilite. Tot pentru asigura
rea indicilor calitativi ai feroaliaje
lor cu conținut de siliciu este nevoie
ca Ministerul Industriei Petrochimice
să livreze combinatului cocsul-petrol

cu un conținut redus de sulf și la
granulația specificată în contract.
Indiscutabil, Ministerul Industriei
Metalurgice are datoria să examine
ze cu toată răspunderea problemele
cu care se confruntă Combinatul
metalurgic din Tulcea și, împreună
cu celelalte ministere, să întreprindă
măsurile necesare pentru livrarea
unor materii prime la nivelul calita
tiv cerut de procesele tehnologice.
Nu este însă mai puțin adevărat că
nici la combinatul tulcean nu s-au
epuizat posibilitățile de creștere a
calității feroaliajelor. Uneori, depozi
tarea materiilor prime nu se face pe
calități și, ca urmare, se amestecă
unele minereuri și se rebutează
șarjele. La secția nr. 2, pusă în
funcțiune cu aproape șapte ani în
urmă, nu se asigură încă dozarea
automată a materiilor prime care se
introduc în cuptoare. Motivul 1 In
stalația realizată de întreprinderea
„Automatica" din București nu dă
rezultatele scontate și de mai mulți
ani se tot fac încercări, iar dozarea
se face „din ochi", cu efecte nega
tive asupra calității feroaliajelor.
Toate acestea impun, așadar, ac
țiuni mai ferme din partea tuturor
factorilor de care depinde direct sau
indirect creșterea calității feroaliaje
lor.

Neculai AM1HULESEI

BACĂU : Toate contractele
la export — onorate
la termen
Realizarea ritmică a producției
destinate exportului și onorarea ia
termen a tuturor contractelor în
cheiate cu partenerii de peste ho
tare constituie obiectivul principal
al întregii activități ce o desfă
șoară colectivul de muncă de la
întreprinderea metalurgică Bacău.
In acest scop, toate produsele ce
trebuie exportate sint introduse in
fabricație cu cel puțin o lună de
zile mai devreme, se aplică tehno
logii moderne de lucru care asi
gură produselor un nivel ridicat de.
calitate și competitivitate. Specia
liștii, toți oamenii de aici sint
preocupați de înnoirea și diversifi
carea permanentă a producției. De
la începutul anului au fost intro
duse în fabricație peste 20 de noi
tipodimensiuni de armături indus
triale din fontă și utilaje pentru
industria siderurgică destinate ex
portului.
— Ca urmare a acestor strădanii
— ne spune Dumitru Mangu, di
rectorul adjunct al întreprinde
rii — toate contractele încheiate
pentru perioada care a trecut din
acest an au fost onorate la data
scadenței și chiar în avans. Plănui
ia export a fost îndeplinit lună de
lună și depășit in mod substanțial.
Pentru a asigura in continuare li
vrarea la termen a tuturor produ
selor contractate, am sporit numă
rul formațiilor de lucru specializa
te in realizarea producției de ex
port, am repartizat o linie automa
tă de formare-turnare care să
execute reperele necesare pentru
produsele respective. Ca să asigu
răm o calitate înaltă tuturor utila
jelor produse pentru export am in
trodus autocontrolul și controlul
interfazic la fiecare produs in par
te. (Gheorghe Baltă).

BRAȘOV : In funcțiune —
o nouă capacitate
de producție
La întreprinderea „Tractorul"
din Brașov a inceput să producă o
nouă capacitate de producție. Este
vorba de turnătoria de piese din
metale neferoase, în special aliaje
din aluminiu și cupru, ceea ce
contribuie la Creșterea gradului de
integrare a fabricației de tractoare.
Noua turnătorie este dotată cu uti
laje moderne : cuptoare de elabo
rare cu inducție, mașini de turnat
orizontale, sub presiune, dispoziti
ve robotizate de manevrat cochile,
mașini automate de confecționat
miezuri etc. (Nicolae Mocanu).
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la primirea secretarilor cu probleme organizatorice ai Comitetelor Centrale

ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste
(Urmare din pag. I)
tru făurirea cu succes a noii orînduiri. Este adevărat că, și în acest
domeniu, au existat o serie de
greșeli, care arată că trebuie să se
facă totul pentru relații de un
fel nou în colaborarea dintre sta
te. Se poate afirma că viața de
monstrează cu putere că la baza
acestor relații trebuie să se afle
principiile deplinei egalități, res
pectului independenței și suvera
nității, neamestecul în treburile
interne, avantajul și întrajutorarea
reciprocă. Numai pe această bază
relațiile dintre țările socialiste pot
să reprezinte un model de relații
de tip nou între state.
în toate partidele noastre sînt
preocupări largi în direcția reor
ganizării, a perfecționării continue
a activității. România a adoptat
în cursul anului trecut noi măsuri
privind modernizarea și organi
zarea mai bună a activității economico-sociale. în general sîntem
într-un proces de modernizare a
întregii societăți. Desigur, noi pri
vim aceasta din punct de vedere
și al sistematizării orașelor, sa
telor, al
modernizării
între
prinderilor, a agriculturii, a al
tor sectoare de activitate, al rea
lizării unui cadru mai bun, și din
punct de vedere social, și din
punct de vedere al locuințelor, din
toate punctele de viedere. Cred că
ați observat că Bucureștiul este
aproape un șantier general ! Am
adoptat un program vast de reor
ganizare modernă a Capitalei țării.
Am avut în vedere ca, pînă în
1990. practic să încheiem construc
ția aproape totală a fondului de lo
cuințe în București, ca și în alte
centre din țară. De aceea am con
siderat că trebuie acum să rezol
văm și problemele de fond ale re
organizării, din toate punctele de
vedere, a Capitalei și asigurării ce
lor mai bune condiții pentru viața
și activitatea tuturor locuitorilor.
în același sens acționăm și în
alte orașe. Dorim ca, practic, în
toate centrele de județe să'înche
iem, pînă în 1990, și reorganizarea,

Primirea secretarilor cu
probleme organizatorice
(Urmare din pag. I)
Vietnam, precum și tovarășul Ghe
In The. membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, prezent
la consfătuire in calitate de ob
servator.
A fost de față, de asemenea,
redactorul-șef al revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismu
lui". A. M. Subbotin.
Au participat tovarășii Emil
Bobu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C, al
P.C.R., și Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat oaspeților, in numele Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român și al său personal,
un călduros salut. în același timp,
secretarul general al partidului,
președintele Republicii, și-a expri
mat convingerea câ reuniunea de
la București va contribui la mai
buna cunoaștere reciprocă, la întă
rirea prieteniei și la adincirea co
laborării dintre partidele, țările și
popoarele noastre.
în numele celor prezenți, tovară
șul Gheorghi Razumovski a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu
cele mai calde mulțumiri pentru
■ntrevederea acordată, pentru con
dițiile create bunei desfășurări a
consfătuirii de la București.
în incheiere, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

dar și construcția fondului de lo
cuințe. Am trecut chiar la Reorga
nizarea de noi centre orășenești și
orașe agroindustriale. Avem în ve
dere să realizăm circa 600 de noi
orașe agroindustriale, din care
circa 150—200 pînă în 1990. Deci,
în concepția noastră, reorganizarea
și modernizarea construcției socia
liste presupun abordarea tuturor
laturilor activității economice, so
ciale, industriale, agrare, culturale,
știința, învățămîntul, dar și locu
ințele, serviciile și tot ce este ne
cesar pentru o viață corespunză
toare a constructorilor socialismu
lui.
Desigur, nu este ușor ; a realiza
o reconstrucție generală presupune
o activitate foarte intensă. Vă
spun, din practică, în București
avem și probleme care necesită
eforturi mari — și aceasta cere ca,
într-adevăr, cadrele de partid să
se angajeze serios în această acti
vitate. De abia, după mult timp,
am determinat pe miniștri, chiar
pe viceprim-miniștri, să mai în
calțe și cisme de cauciuc și să se
afle jos, pe șantier, pentru că din
birou nu se poate să reconstruiești
nimic — nici industria, nici agri
cultura, nici satele, nici orașele,
nici fabricile. Trebuie ca activiștii
de partid și de stat să meargă jos,
acolo unde se decide, de fapt, rea
lizarea tuturor hotărîrilor, a pro
gramelor și planurilor de dezvol
tare.
Dacă ne propunem să reorgani
zăm activitatea economico-socială,
trebuie să realizăm schimbarea
a însăși concepției oamenilor.
Aceasta necesită o activitate și mai
intensă. Pentru a produce o
schimbare generală trebuie să obți
nem o schimbare și a felului de a
gîndi, de a acționa al oamenilor,
al activului de partid și de stat,
al cadrelor, dar și în activitatea de
ridicare a conștiinței generale și a
răspunderii maselor populare față
de înfăptuirea programelor de con
strucție socialistă. Și aceasta pre
supune o intensificare a activită
ții politico-educative. Eu consider
că, în cadrul activității de partid,

inclusiv al activității organizatori
ce, problemele educative ale mun
cii politico-ideologice trebuie să
reprezinte un factor foarte impor
tant. Nici nu se poate concepe
munca organizatorică fără o strînsă legătură cu activitatea politicoeducativă.
M-am ocupat mult timp de mun
ca organizatorică în partid și vă
spun aceasta din practică' întot
deauna am considerat activitatea
ideologică ca o latură inseparabilă
a muncii organizatorice de partid,
așa cum activitatea economică, am
văzut-o ca o latură obligatorie a
muncii de partid.
De fapt, activitatea de organiza
re presupune a asigura reparti
zarea justă a cadrelor și buna or
ganizare a activității din toate do
meniile. Nu există sector de care
activitatea organizatorică să nu se
ocupe — și trebuie să se ocupe,
dacă vrea să-și îndeplinească rolul
pe care îl are în viața de partid.
Iată de ce eu apreciez în mod
deosebit această întîlnire pe pro
blemele organizatorice și am con
vingerea că ea nu numai că va
completa întîlnirile pe alte dome
nii, dar va avea un rol important
în buna organizare și desfășurare
a schimbului de păreri și de ex
periență în toate domeniile de ac
tivitate.
Desigur, cred că nu e nevoie să
subliniez — cunoașteți bine — noi
sîntem pentru dreptul fiecărui
partid de a-și hotărî în mod inde
pendent linia sa generală — în
Congres, în Comitetul Central —
în raport cu obiectivele și realită
țile din fiecare țară. Dar, în ace
lași timp, sîntem pentru o largă
colaborare și un larg schimb de
experiență.
Noi considerăm că păstrarea
independenței fiecărui partid nu
vine în contradicție cu colaborarea
și solidaritatea puternică a comu
niștilor, așa cum solidaritatea și
colaborarea nu vin în contradic
ție cu independența fiecărui partid
comunist. Aceasta este valabil nu
numai pentru partidele noastre
comuniste din țările socialiste, dar,

In zilele de 12—13 mai 1987 a avut
loc la București Consfătuirea secre
tarilor cu probleme organizatorice ai
Comitetelor Centrale ale partidelor
comuniste și muncitorești din unele
țări socialiste.
La consfătuire au participat :
— Din partea Partidului Comunist
Bulgar — tovarășul Ciudomir Ale
xandrov, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.B. ;
— Din partea Partidului Comunist
din Cehoslovacia — tovarășul Mikulas Beno, secretar al C.C. al
P.C.C. ;
— Din partea Partidului Comunist
din Cuba — tovarășul Jorge Risquet
Valdes, membru al Biroului Politie
și al Secretariatului C.C. al P.C.C. ;
— Din partea Partidului Socialist
Unit din Germania — tovarășul
Horst Dohlus, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. ;
— Din partea Partidului Popular
Revoluționar Laoțian — tovarășul
Șaman Vignaket, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al
P.P.R.L. ;
— Din partea Partidului Popular
Revoluționar Mongol — tovarășul
Bugîn Dejid, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M. ;
— Din partea Partidului Muncito
resc Unit Polonez — tovarășul Jozef
Baryla, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.M.U.P. ;
— Din partea Partidului Comunist
Român — tovarășii Emil Bobu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R.. și Ion
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R. ;

— Din partea Partidului Muncito
le ale acestor partide pentru înfăp
resc Socialist Ungar — tovarășul
tuirea neabătută a hotărîrilor, pro
Horvath Istvan,' secretar al C.C. al
gramelor și planurilor de dezvoltare
P.M.S.U. ;
economico-socială ale statelor res
— Din partea Partidului Comunist
pective. în acest cadru, au fost evi
al Uniunii Sovietice — tovarășul
dențiate marile realizări obținute de
Gheorghi Razumovski, secretar al
țările socialiste, sub conducerea
C.C. al P.C.U.S. ;
partidelor lor, în opera de edificare a
— Din partea Partidului Comunist
noii orînduiri sociale, bogăția și di
din Vietnam — tovarășul Pham The
versitatea experienței acumulate, a
Duyet, secretar al C.C. al P.C.V.
căilor, metodelor și formelor concre
te de soluționare a sarcinilor tot mai
Din partea Partidului Muncii din
complexe din etapa actuală de dez
Coreea a participat la consfătuire,
voltare economico-socială.
în calitate de observator, tovarășul
Pornindu-se de la necesitatea în
Ghe In The, membru supleant al Bi
tăririi continue a rolului politic con
roului Politic, secretar al C.C. al
ducător al partidelor comuniste și
P.M.C.
muncitorești în opera de făurire a
La lucrările consfătuirii au parti
socialismului și comunismului. Ia
cipat, de asemenea, șefi și adjuncți
reuniune s-a evidențiat însemnăta
de șefi de secție, alți activiști de Ia
tea deosebită a intensificării mun
Comitetele Centrale ale partidelor,
cii politico-organizatorice. a perfec
precum și redactorul-șef al revistei
ționării activității organelor și or
„Probleme ale păcii și socialismului",
ganizațiilor de partid. în spiritul
A. M. Subbotin.
dezvoltării creatoare a marxism-leîn timpul consfătuirii s-a efectuat
ninismului. corespunzător cerințelor
un schimb larg de păreri și de ex
etapei actuale a edificării socialis
periență cu privire la intensificarea
mului în fiecare tară. în condițiile
muncii politico-organizatorice. per
revoluției tehnico-științifice. pentru
fecționarea activității organelor și \ integrarea lor tot mai puternică în
organizațiilor de partid în vederea i întreaga viată economică, politică și
creșterii răspunderii comuniștilor
socială și creșterea, pe această bază,
pentru înfăptuirea hotărîrilor con
a contribuției lor la soluționarea și
greselor partidelor lor privind dez
înfăptuirea orientărilor și sarcinilor
voltarea economico-socială și adin
stabilite de partidele din țările res
cirea democrației socialiste.
pective. S-a subliniat rolul hotărîSubliniindu-se importanța hotărî
tor al muncii politico-organizatorice.
rilor adoptate de congresele partide
care are menirea de a asigura mo
lor comuniste și muncitorești din
bilizarea unitară a tuturor forțelor
țările socialiste participante la con
în vederea înfăptuirii liniei genera
sfătuire, a fost efectuat un schimb
le a partidului, a programelor și
de informații cu privire la activita
tea desfășurată și preocupările actua
planurilor de dezvoltare economică si

PLANULUI Șl ANGAJAMENTELOR
Producție fizică peste prevederi
Mobilizați de îndemnurile adre
sate de secretarul general al parti
dului privind Înfăptuirea in mod
exemplar a planului de producție
lună de lună, oamenii muncii din
industria județului Iași obțin în
semnate depășiri la producția fi
zică, la alți indicatori de bază, in
condiții de eficiență sporită. Ast
fel, pe ansamblul industriei ieșene
au fost realizate, de la Începutul
anului și pină in prezent, peste
prevederi, însemnate cantități de
mașini și unelte prelucrătoare de
metal prin așchiere, utilaje și in
stalații pentru agricultură, produse
ale industriei electrotehnice și elec
tronice, de mecanică fină, optică,
echipamente hidraulice și pneuma
tice etc. De asemenea, s-au reali-

facă cunoscute pozițiile comune în
problemele mondiale.
în ce ne privește, noi conside
răm că s-ar putea avea în vede
re și o Consfătuire — fie euro
peană, fie internațională — cu
participarea acelor partide care
doresc acest lucru. Desigur, ar fi
de dorit o participare cît mai lar
gă și, dacă e posibil, o participa
re a tuturor partidelor comuniste
și muncitorești.
Sîntem pentru o întărire largă
a colaborării cu partidele socialis
te, social-democrate și știu că fie
care din partidele noastre, într-o
formă sau alta, dezvoltă această
colaborare. Considerăm, de aseme
nea, că se impune o colaborare
largă cu alte partide democratice,
cu toate forțele antiimperialiste de
pretutindeni.
Pornind tocmai de la probleme
le grave ale vieții internaționale
actuale, de la situația nouă care
s-a creat, se impune o nouă abor
dare teoretică a problemelor păcii
și dezarmării. Este necesară și o
nouă abordare a realizării unui
larg front al tuturor forțelor care
se pronunță pentru dezarmare și
pace. Acum este tot mai bine în
țeles faptul că existența armelor
nucleare face imposibil un nou
război mondial, a creat condițiile
pentru a se aborda teoretic și a
se acționa practic în problema în
lăturării războiului — pentru că
întotdeauna socialiștii și comuniștii
au fost pentru înlăturarea războa
ielor. Acum s-au creat condițiile
necesare pentru o abordare practică
a înlăturării războiului din viața
omenirii și, în primul rînd, a înlă
turării armelor nucleare, a unei
dezarmări generale, în cadrul unui
control corespunzător internațio
nal, păstrînd echilibrul la un ni
vel cît mai scăzut al forțelor, mergînd ferm spre eliminarea totală a
armamentelor. O asemenea abor
dare nouă presupune, desigur, și o
activitate practică — și noi dăm o
înaltă apreciere inițiativelor luate
în ultimul timp de Uniunea Sovie
tică, de alte țări socialiste, în di

recția aceasta. In această privință,
România nu numai că a formulat
o serie de propuneri, dar, în ca
drul referendumului național din
anul trecut, a și redus cu 5 la sută
armamentele. Și trebuie să vă
spun, că tancurile și autotunurile
pe care le-am eliberat lucrează
deja cu rezultate bune pe șantie
rele de irigații — chiar cu rezul
tate foarte bune !
Trebuie, într-adevăr, să privim
cu mai multă îndrăzneală proble
mele noi care se ridică, inclusiv
problemele dezarmării. Trebuie să
renunțăm la multe teze vechi, care,
la timpul respectiv, au fpst juste.
Nu putem spune că nu au fost și
unele lucruri greșite, dar, pe an
samblu, au fost teze care au răs
puns unor condiții concrete, in
clusiv în ce privește practica și ac
tivitatea. Dar acum s-a creat o
nouă situație. Trebuie să înlăturăm
o serie de teze vechi, pe unele să
le perfecționăm, să îmbogățim con
cepția despre lume și viață, socialis
mul științific, concepția materialist-dialectică, să îmbogățim marxism-leninismul, care niciodată nu
a fost considerat ca ceva imuabil,
creat o dată pentru totdeauna, ci
numai o călăuză în acțiune, o bază
pentru noi cunoașteri, pentru noi
descoperiri, pentru perfecționarea
continuă a societății, deci și a gîndirii. Pentru că, pînă la urmă, per
fecționarea societății este rezultatul
dezvoltării gîndirii, al înțelegerii
mai bune de către oameni a pro
blemelor dezvoltării societății. Nici
un partid nu poate fi mai bun
decît sînt membrii săi ! Deci tre
buie — repet — să ne preocupăm
de a ridica nivelul ideologic, de
conștiință al oamenilor, al comu
niștilor, pentru a înțelege mai bine
transformările, păstrînd spiritul
revoluționar și rămînînd perma
nent revoluționari, pornind de la
necesitatea înlăturării vechiului și
promovării întotdeauna cu curaj a
noului în toate domeniile de acti
vitate, fără a nega ceea ce s-a
făcut. Dar, bazîndu-ne pe tot ceea
ce am realizat, trebuie să mergem

mai departe ! Și marxism-leninismul — ca orice știință — nu se
poate dezvolta decît pe tot ceea ce
s-a realizat. Dar, pentru a rămîne
o_ ideologie revoluționară, trebuie
să se dezvolte continuu și să se
ridice spre noi și noi culmi de cu
noaștere în toate domeniile de ac
tivitate. Aceasta este valabil, după
părerea noastră, și în domeniul
politicii internaționale, în relațiile
între state, între partide — așa
cum am menționat — în probleme
le dezarmării, ale eliminării com
plete a armelor nucleare din Eu
ropa și din întreaga lume.
După părerea noastră, conside
răm că activitatea organizatorică
de partid trebuie, într-adevăr, să
acorde atenție și problemelor mai
generale, inclusiv problemelor in
ternaționale. Rolul conducător al
partidului trebuie să se manifeste
de fapt în toate domeniile de acti
vitate, și cu atît mai mult într-o
problemă atît de importantă ca
viața internațională, ca activitatea
de soluționare într-un spirit nou a
problemelor foarte grave care sînt
astăzi în situația mondială.
Noi apreciem în mod deosebit
relațiile existente între partidele
noastre și considerăm că trebuie
să facem totul pentru dezvoltarea
și întărirea colaborării dintre ele
— ca un factor decisiv al întăririi
colaborării între țările și popoarele
noastre, al făuririi cu succes a so
cialismului în țările noastre, al
participării active la soluționarea
tuturor problemelor internaționale
și, în primul rînd, la înfăptuirea
dezarmării, la asigurarea păcii 1
In încheiere, aș dori să vă rog
să transmiteți conducerilor dum
neavoastră de partid, secretarilor
generali sau primilor secretari, tu
turor comuniștilor salutul partidu
lui nostru, al conducerii noastre,
al meu personal și cele mai bune
urări de succes în întreaga activi
tate.
Dumneavoastră, vă doresc succes
în întreaga activitate 1 (Apia ize
puternice).

Consfătuirea secretarilor eu probleme organizatorice ai Comitetelor Centrale
ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste

PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNDEPLINIREA

IAȘI : Prin creșterea
productivității muncii

în general, pentru mișcarea comu
nistă și muncitorească internațio
nală.
In ce ne privește, noi conside
răm că pornind de la aceste prin
cipii este necesar să se facă mai
mult pentru întărirea solidarității
și colaborării mișcării comuniste
și muncitorești internaționale.
Marile schimbări care au avut
loc în lume, situația nouă care s-a
creat impun, aș putea spune, o
creștere a rolului partidelor comu
niste în viața internațională, mai
cu seamă în problemele luptei
pentru pace, pentru dezarmare,
pentru democrație, pentru asigu
rarea dreptului fiecărei națiuni la
dezvoltarea liberă, independentă,
fără nici un amestec din afară.
Desigur, nu este un secret pen
tru fiecare dintre noi că, în tre
cut, s-au făcut o serie de greșeli,
că trebuie să înlăturăm și să nu
admitem să mai aibă loc asemenea
încălcări în relațiile dintre parti
dele comuniste și muncitorești.
Dar, criticînd aceste stări de lu
cruri, luînd măsuri pentru a așeza
colaborarea dintre comuniști, din
tre partidele comuniste pe prin
cipii cu adevărat democratice, cu
adevărat revoluționare, trebuie să
acționăm, în același timp, pentru
a întări colaborarea, solidaritatea
între partidele comuniste și mun
citorești — și noi sîntem hotărîți
să facem totul, să acționăm cu
toate forțele în direcția aceasta !
Formele pot fi foarte diferite. Cred
că ați reținut că, numai cu puțin
timp în urmă, Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Ja
ponez, secretarul general al Parti
dului Comunist Român și pre
ședintele Partidului Comunist Ja
ponez. au adoptat o Declarație co
mună pe problemele actuale, deși
nu ne-am întîlnit. Am realizat aceasta prin intermediul delegații
lor, am revăzut fiecare de mai
multe ori această Declarație, am
semnat-o, ca o declarație comună,
în care ne-am expus pozițiile în
problemele internaționale actuale.
Menționez aceasta pentru că
este necesar să găsim for
mele corespunzătoare ca partide
le comuniste și muncitorești să-și

zat, in plus. 3 000 mc prefabricate
de beton armat, peste 10 000 apa
rate de radio și radiocasetofoane.
Sporurile de produse au fost ob
ținute. în principal, pe seama creș
terii productivității muncii, ca ur
mare a aplicării măsurilor privi
toare la modernizarea și perfecțio
narea producției. (Manole Corcaci).

MUREȘ : Importante
sporuri de producție
Acțîonînd stăruitor pentru a
transpune in viață indicațiile și orientările
date
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de
plan la fiecare sortiment, nu
meroase colective muncitorești din
industria județului Mureș obțin noi
și importante succese în realizarea
producției fizice. Astfel, ca rezul

tat al măririi indicelui de utilizare
a mașinilor și utilajelor și creșterii
mai accentuate a productivității
muncii, oamenii muncii mureșeni
au produs și livrat, în perioada
care a trecut din acest an. peste
sarcinile de plan, produse electro
nice și de mecanică fină in valoare
de 38 milioane lei, 131 tone utilaje
tehnologice pentru chimie, 146 tone
carbid, 13 830 tone amoniac de sin
teză, 7100 tone îngrășăminte chi
mice, 1 881 mc prefabricate din be
ton armat și alte produse utile eco
nomiei naționale. (Gheorghe Giur
giu).

GORJ : Rezultate
de prestigiu ale minerilor
Continuînd șirul realizărilor bune
din primele patru luni din 1987.
colectivul de muncă al întreprin
derii miniere Lupoaia din bazinul
carbonifer al Văii Motrului a rea
lizat noi sporuri de producție în

perioada ce a trecut din luna mai.
ridicind la peste 400 000 tone can
titatea de cărbune energetic extra
să suplimentar de la începutul anului pină in prezent. Acest re
zultat de prestigiu are la bază
preocupările stăruitoare pentru
buna organizare si conducere a ac
tivității pe fluxul tehnologic, pen
tru folosirea cu indici superiori a
complexelor de excavare si trans
port. Perseverind în continuare în
direcția înfăptuirii unui amplu
program de modernizări pe fluxul
de extracție — transport-livrarehaldare — minerii din cariera Lu
poaia. unitate-etalon a extracției
„de suprafață", și-au propus ca. în
cinstea Conferinței Naționale a
partidului să sporească randamen
tul activității de extracție cu pes
te 10 la sută, astfel ca planul anual la producția de cărbune să
poată fi îndeplinit integral înain
te de termen. (Dumitru Prună).

socială a tării. O mare însemnăta
te are capacitatea fiecărui partid
frățesc de a-și analiza critic propria
activitate, de a înnoi permanent for
mele si metodele democratice de or
ganizare si conducere, contribuind
astfel la creșterea prestigiului și
forței de atracție a socialismului în
lume.
în cadrul lucrărilor consfătuirii a
fost prezentată pe larg experiența
partidelor participante privind per
fecționarea formelor organizatorice,
a stilului si metodelor de muncă,
creșterea răspunderii comuniștilor
pentru înfăptuirea consecventă a
hotărîrilor de partid și respectarea
legilor tării, participarea efectivă a
fiecărui comunist la activități con
crete. potrivit capacității, pregătirii
Si experienței sale. întărirea muncit
de îndrumare, sprijin si control asupra îndeplinirii sarcinilor încredin
țate. O atenție deosebită s-a acor
dat înfățișării experienței dobîndite
de fiecare partid în privința dez
voltării democrației interne de
partid, perfecționării formelor și
metodelor de consultare si antrena
re a tuturor comuniștilor la înde
plinirea sarcinilor, valorificării mal
depline a capacității si inițiativei lor
creatoare. S-a evidențiat însemnăta
tea pe care partidele participante la
consfătuire o acordă înfăptuirii po
liticii de cadre, pregătirii lor poli
tico-ideologice si profesionale, creș
terii răspunderii față de sarcinile în
credințate.
în lumina documentelor adoptate
de congresele partidelor lor. participantii la consfătuire au prezentat

ARAD : Sporirea parcului
de sonde petroliere
Activitate intensă, acum, la în
ceput de mai. la Schela de pro
ducție petrolieră Pecica. județul
Arad, unde au fost date în func
țiune. în aceste zile. 5 noi sonde.
De asemenea, ca urmare a efor
turilor susținute depuse de colec
tivul Schelei, aici a fost finalizat,
de curînd. un nou parc de sepa
ratoare cu 20 de sonde, iar la alte
7 sonde se efectuează probele de
punere a lor în stare de produc
ție înainte de termenul planificat.
Este elocvent faptul că. de la în
ceputul anului, la Schela din Peciaa au intrat în funcțiune peste
30 de sonde noi. ceea ce contri
buie la creșterea producției de ți
ței. (Tristan Mihuța).

In funcțiune — noi capacități
de producție
TULCEA : Modernizarea
fluxului de fabricație
Pe platforma Combinatului me
talurgic din Tulcea au fost puse în

funcțiune noi capacități de produc
ție. In cadrul uzinei de produse
magneziene a fost racordată la
circuitul productiv prima presă hi
draulică de mare capacitate, asigurindu-se astfel punerea în funcți

pe larg experiența dobîndită. măsu
rile întreprinse și orientările actua
le privind perfecționarea relațiilor de
producție și sociale, a sistemului de
conducere, planificare si organizare
a economiei naționale, in vederea
creșterii eficientei economice si dez
voltării mai puternice a bazei tehnico-materiale a țărilor respective ;
s-au reliefat preocupările pentru dez
voltarea si adîncirea continuă a de
mocrației socialiste, asigurarea ca
drului democratic corespunzător de
participare activă a oamenilor mun
cii la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate, a întregii societăți.
Totodată, s-a realizat un schimb larg
de informații cu privire la căile, for
mele organizatorice si modalitățile
practice concepute si promovate de
partidele comuniste si muncitorești
reprezentate la consfătuire, in func
ție de condițiile concrete din fie
care tară, pentru a asigura partici
parea nemijlocită a clasei munci
toare. țărănimii, a celorlalte cate
gorii de oameni ai muncii, a colec
tivelor de muncă si a organizațiilor
obștești la elaborarea și înfăptuirea
hotărîrilor. a programelor si planu
rilor de dezvoltare, a politicii interne
si externe a partidului si statului.
în cadrul consfătuirii S-a eviden
țiat utilitatea promovării schimbului
de păreri și experiență in diferite
domenii ale muncii de partid, ale
construcției socialiste în general,
pentru mai buna cunoaștere a reali
zărilor și preocupărilor fiecărui po
por, pentru întărirea raporturilor de
prietenie, solidaritate și conlucrare,
a unității partidelor și țărilor care
edifică noua orinduire socială. Parti-

une a unei noi linii tehnologice de
producere a cărămizilor bazice re
fractare necesare unităților side
rurgice. De asemenea, la uzina de
feroaliaje s-a pus în funcțiune cel
de-al treilea cazan de recuperare
a căldurii gazelor arse de la cup
toarele de feroaliaje. Intrarea în
producție a acestui cazan va asi
gura obținerea unor economii de
combustibil pe an de aproximativ
9 400 tone. Agentul termic rezultat
va fi folosit în principal la prepa
rarea apei calde menajere necesare
locuințelor din municipiul Tulcea.
(Neculai Amihulesei)

ALBA : Instalație complexă
de mare performanță
La întreprinderea de hîrtie din
Petrești, județul Alba, a fost pusă
în funcțiune o instalație com
plexă mobilă de recondiționare a
cilindrilor uscători de la mași
nile de fabricat hîrtie. Cît de
importantă este această reali
zare ? — l-am întrebat pe tova
rășul Nicolai Isvoran, inginerul-șef
al întreprinderii, care ne-a răs
puns :

cipanții la reuniune au reafirmat hotărîrea partidelor și popoarelor lor
de a acționa consecvent pentru întă
rirea colaborării reciproce pe plan
politic, economic, tehnico-științific,
cultural, precum și în alte domenii
de activitate. în interesul progresu
lui multilateral mai rapid al fiecărei
țări, al cauzei generale a socialismu
lui și păcii.
Dînd o înaltă apreciere Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie,
participant^ la consfătuire au subli
niat preocupările din țările lor pen
tru marcarea celei de-a 70-a ani
versări a acestui eveniment de im
portanță crucială, care a deschis o
eră nouă în istoria omenirii.
în dezbaterile de la consfătuire a
fost reliefată dorința partidelor re
prezentate de a face totul pentru
dezvoltarea' colaborării și solidarită
ții cu celelalte partide comuniste și
muncitorești, cu toate forțele progre
siste. democratice. antiimperialiste
de pretutindeni în lupta pentru
eliminarea primejdiei unui război
nuclear pustiitor, pentru oprirea
cursei înarmărilor, interzicerea mili
tarizării Cosmosului, trecerea la mă
suri reale de dezarmare. în primul
rînd de dezarmare nucleară, pentru
pace și progres social. Participanții
la consfătuire au subliniat impor
tanța propunerilor Uniunii Sovietice,
ale celorlalte țări socialiste pentru
realizarea unei lumi a păcii, secu
rității și colaborării internaționale.
Lucrările consfătuirii s-au desfă
șurat într-o atmosferă tovărășească,
de lucru, in spiritul prieteniei și în
țelegerii reciproce.

— Este prima instalație româ
nească de acest tip realizată de
colectivul nostru în colaborare cu
unități constructoare de mașini din
țară. Pentru recondiționarea ci
lindrilor uscători de la mașinile de
fabricat hîrtie, piese de dimen
siuni impresionante, cu diametru
de 4,8 metri și o greutate de 76
tone, s-a apelat pînă acum la im
port. Dezvoltarea și afirmarea tot
mai puternică a industriei noastre
socialiste au făcut posibilă trece
rea la realizarea instalației amin
tite. Cu sprijinul colectivului nos
tru, instalația a fost proiectată și
executată la întreprinderea meca
nică din Cugir.
La cele spuse de interlocutor
trebuie să adăugăm faptul că nu
este pentru prima dată cînd la această unitate sînt rezolvate pro
bleme deosebit de importante' de
dotare cu ajutorul întreprinderilor
constructoare de mașini din județ.
Pentru cei din Petrești, la între
prinderea de utilaje din Alba Iulia
a fost realizată, tot în premieră,
mașina de tipărit diagrame, utilaj
de complexitate deosebită. (Ște
fan Dinică).
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ANCHETĂ ÎN ORGANIZAȚII DE PARTID DIN JUDEȚUL BRAȘOV

Premise favorabile pentru o activitate

ideologică eficientă
în învățămintul politico-ideologic
din județul BRAȘOV sint cuprinși
circa 348 000 de oameni ai muncii.
Conducerea dezbaterilor din diferite
cursuri este încredințată propagan
diștilor — în număr de 9 500 — care,
lunar, aprofundează teme ce decurg
din documentele partidului nostru,
clarifică unele aspecte mai puțin în
țelese, stabilesc împreună măsuri
pentru perfecționarea muncii.
Preocuparea pentru ridicarea nive
lului calitativ al învățămintului po
litico-ideologic este impusă de im
portanța mereu mai mare pe care o
are în construcția socialistă conști
ința nouă, revoluționară — în for
marea căreia dezbaterile din cadrul
învățămintului au răspunderi deose
bite — de însăși sfera de cuprindere
a învățămintului. Practic. întreaga
populație activă a Brașovului parti
cipă la una din formele învățămîntului politico-ideologic. Sint, de
aceea, demne de consemnat măsurile
adoptate la nivelul județului, menite
să imprime ordine în desfășurarea
învățămintului, să stimuleze preocu
parea pentru ridicarea nivelului ca
litativ al dezbaterilor. De pildă, fap
tul că în fiecare unitate învățămîntul se desfășoară în zile clar stabi
lite. La fel și instruirea propagandiș
tilor. Instruire care se desfășoară
atît la cabinetul județean, cit și în
marile unități economice, in orașele
mai mari. Demn de menționat este
și faptul că, indiferent de locul de
desfășurare, aceste instruiri benefi
ciază de prezenta unor cadre de
conducere de la nivelul județului,
municipiilor sau unităților respecti
ve, care fac expuneri, informează cu
preocupările și problemele diferite
lor colective. Un sprijin important
la buna desfășurare a instruirilor
aduc cabinetul județean pentru ac-

tivitatea ideologică și politico-educativă, punctele de documentare din
municipii, orașe și întreprinderi, care
pun la indemină un bogat material
documentar.
Cum se știe, lunar, fiecare activist
de partid întocmește un plan de
muncă în care sint menționate acti
vitățile obligatorii la care urmează
să participe : adunări generale, in
struiri etc. Comitetul județean de
partid Brașov a hotărît — după opi
nia noastră în mod judicios — să
îmbogățească aceste activități cu
participarea Ia învățămintul politicoideologic și tinerea unor expuneri.
Astfel, dezbaterile din unitățile economico-sociale sint frecventate siste
matic de activiști și cadre de con
ducere — motiv în plus pentru mai
buna lor pregătire. Propagandiștii,
cursanții beneficiază în mod siste
matic de expuneri făcute de activiști
ai comitetului județean, de alte cadre
de conducere.
„Principala
răspundere
pentru
buna desfășurare a învățămintului o
au comitetele de partid — de la co
mitetul județean pină la comitetele
din întreprinderi și instituții — ne
spunea tovarășul Dumitru Cristea,
șeful secției propagandă a comitetu
lui județean de partid. Ele au da
toria de a îndruma și controla cali
tatea pregătirii propagandiștilor, a
cursanților, de a organiza, în temeiul
unor programe judicioase, schimburi
de experiență, alte activități meto
dice. Sub directa îndrumare a comi
tetului județean, noi organizăm pe
riodic astfel de acțiuni de un real
sprijin în perfecționarea pregătirii
propagandiștilor, în extinderea me
todelor bune, a experienței valoroase.
Ar fi, desigur, și alte aspecte dem
ne de notat. Le vom releva însă pe
parcurs.

Problemele teoretice și cele practice
-într-o permanentă osmoză
Organizația nr. 12 (secția mecanoreparații) din cadrul COMBINATU
LUI CHIMIC FAGARAȘ. Tema de
dezbătut, aceeași ca și in toate
cercurile din industrie : „Concepția
partidului nostru, a secretarului său
general privind lărgirea bazei de
materii prime și de resurse energe
tice, economisirea energiei și mate
rialelor".
Propagandistul Alexandru Vasiliu
are în față consultația apărută in
presă, alte materiale. Cursantii au și
ei caiete de conspecte, ziare, broșuri.
Mai întîi, propagandistul reamin
tește ideile principale ale dezbaterii
ce urmează să aibă loc.
„în discuțiile noastre vă propun
— precizează el — să răspundem la
cîteva întrebări : De ce partidul nos
tru acordă o asemenea importantă
lărgirii bazei de materii prime și de
resurse energetice ? De ce a devenit
așa de importantă astăzi economi
sirea energiei și a materialelor. De
ce recuperarea este echivalentă as
tăzi, ca importanță, cu o adevărată
resursă de materiale și energie ?“.
Nu toți cursanții cunosc bine tema,
unii mai apelează la notite, la mate
riale bibliografice. Dar este un fapt
pozitiv că propagandistul nu lasă
nelămurit nimic, că atunci cînd
simte că în discuție lucrurile nu sint
clare, intervine el însuși și corectea
ză, aduce noi argumente.
Insistăm asupra acestui aspect pen
tru că învătămintul politico-ideologic
are răspunderea esențială de a lărgi
orizontul politic al comuniștilor, de
a-i înarma cu tezele și aprecierile
partidului. Această latură a dezba
terilor nu trebuie privită în nici un
fel ca facultativă. însușirea temei
nică a principalelor orientări ale po
liticii partidului, demonstrarea jus
teței acestora constituie o condiție
de prim ordin pentru mobilizarea
colectivelor la transpunerea neabă-

tută în viață a acestor orientări.
Justificarea pe care o mai auzim
uneori că „la noi merge mai greu
teoria" se dovedește a fi neînteme
iată. Și un argument în acest sens
am putut găsi chiar în cadrul dez
baterii la care ne-am referit mai
sus.
Cine este comunistul care a vorbit,
o întrebăm pe tovarășa Doina Greavu,
secretar adjunct cu probleme de pro
pagandă al comitetului de partid din
cadrul combinatului ? Credeam că
este maistru sau inginer după ușu
rința cu care se pronunța atît în
probleme teoretice, cît și practice,
Interesindu-ne, aflăm că este munci
tor. Un muncitor. Un muncitor care
se pregătise temeinic anterior, care
vorbea liber, judeca gospodărește.
„Noi nu sîntem o secție producti
vă, dar putem face foarte mult pen
tru economisirea materialelor și energiei, recuperând tot ce se poate
recupera — spunea el. Am făcut
mult, dar trăim alături cu alte re
zerve care așteaptă,inițiativa noastră
de gospodari. Iată, dacă înlocuim
carbidul (pentru fabricarea căruia
se consumă o mare cantitate de ener
gie electrică) cu gazul metan econo
misim mult. Ceea ce se face cu 100
kilograme de carbid putem obține
consumînd numai 8 metri cubi de
gaz metan. Recuperarea unui corp
de pompă conduce la o economisire
de zeci de mii lei. A unui reactor de
acid azotic îți bagă în buzunar peste
un milion".
A urmat alt vorbitor și apoi altul.
Prezent, in sală, secretarul organiza
ției de partid, adjunctul de șef de
secție a avut intervenții substanțiale,
conturind direcții de acțiune pe baza
unor calcule făcute la nivelul sec
ției. O dezbatere care a îmbinat fi
resc, normal, momentele teoretice cu
cele concrete, care a stabilit măsuri
practice de acțiune.

S-a realizat, în ultima vreme, o
masivă tipărire a dramaturgiei ro
mânești contemporane. Cel care
răsfoiește numeroasele volume apă
rute poate observa că acestea sint
însoțite de un util aparat critic, ce
include mai ales referințe la viziu
nile spectaculare oe le-au consacrat.
Căci nu numai in cazul lui Horia
Loviuescu, Teodor Mazilu sau Aurel
Barauga, ci și în cel al lui Paul
Everac, D. R. Popescu, Ion Băieșu,
D. Solomon. Th. Mănescu sau I. D.
Sirbu, Dan Tărchilă, Iosif Naghiu,
Dina Cocea — o bună parte, dacă
nu chiar majoritatea acestor lucrări
inedite erau deja cunoscute, deveni
seră scrieri de referință pentru dra
maturgia actuală datorită originali
tății și forței de penetrație a unor
spectacole ce au devansat editarea.
Asemenea evenimente s-au înre
gistrat. succesiv, la Tirgu Mu
reș, Timișoara, Brașov, Piatra Neamț,
Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Oradea,
Galați și nu in ultimul rind, mai
ales in ultimii ani. la București —
prin unele din instituțiile sale artis
tice. Teatrul Mic a avut un rol în
semnat în acest proces, programul
asumat în urmă cu zece stagiuni definindu-1 ca pe un teatru al dra
maturgiei secolului al XX-lea, și cu
deosebire al celei de factură po
litică și socială. Consacrindu-se fi
nalizării acestei opțiuni, colectivul
condus de scriitorul Dinu Săraru a
inscris la loc de frunte promovarea
piesei originale, pătrunsă de spi
ritul vremii pe care o trăim, de idea
lurile socialismului, de aspirația
făuririi unui om nou. Și. fără în
doială, că in memoria spectatorilor,
ca de altfel în chiar istoria teatru
lui nostru din acești ani, vor rămîne
înscrise, deopotrivă, și : „Ca frunza
dudului..." de D. R. Popescu, ori
„Niște țărani" de Dinu Săraru și
„Maestrul și Margareta" de M. Bul
gakov, ori „Evul mediu întîmplător"
de R. -Guga și „Richard al III-lea“
de Shakespeare, ori „Politica" de Th.
Mănescu și „Diavolul și bunul dum
nezeu" de J. P. Sartre.

Teatrul la care ne referim, ce nu
mără in colectivul său mulți creatori
apreciați care, sub semnul autodepășirii, și-au „riscat" mereu pres
tigiul in încercări de remarcabilă
îndrăzneală novatoare, s-a distins în
mod deosebit prin dăruirea, prin
eforturile descoperirii și consacrării
unor texte de valoare. Descoperi
rea de lucrări inedite — anticipată
de „comenzi" ale teatrului și con
cepută cu gândul la fenomene, pro
bleme umane acute în contempora
neitate, dar și la posibilitățile tru
pei, preocuparea fructificării și sti
mulării talentelor care o compuneau
— trebuie asociată insă, mai ales,
strădaniilor depuse ân direcția dez
voltării. îmbogățirii artistice, per
fecționării textelor și sub raport
ideatic și din unghiul teatralității.
Repetițiile la Teatrul Mic — ca și
la alte teatre Ia a căror activitate
pe acest plan ne propunem să ne
referim în articole viitoare — au
presupus, In multe cazuri, o muncă
de atelier sau, dacă vreți, de labora
tor, in care a fost implicat și au
torul dramatic, receptiv la sugestii
le artiștilor, regizorilor. Acesta a
fost drumul care a condus în mai
multe cazuri la cristalizarea textelor
definitive, ca și la consacrarea unor
spectacole-model, a căror înaltă ți
nută — forța atitudinii și fantezia
— le făoea greu de depășit și con
curat. Cititorii își amintesc, poate,
de piesele lui D. R. Popescu, de
ciclul „Politica" al lui Th. Mănescu,
de montările cu texte de Paul Cornel
Chitic, Radu F. Alexandru. Mihai
Radulescu. Ei au observat recenta
includere pe afiș a unor lucrări de
Dina Cocea sau Viorel Savin și
Radu Iftimovici, ceea ce a marcat
debutul acestor autori în Capitală.
Romulus Guga — ca să ne oprim
asupra unui autor de relief — se
numără și el printre scriitorii a că
ror primă consacrare ca dramaturg
a avut loc prin intermediul teatru
lui. Protagonist în privința drama
turgiei lui a fost, e drept. Teatrul
Național din Tg. Mureș, unde, în
regia dăruită a lui Dan Micu și

O dezbatere in cel mai bun sens al
cuvîntului, cum de altfel poate fi
caracterizată și cea de la organizația
nr. 1 din cadrul instalației de azotat
de amoniu. Tovarășii Florin Dădărlav, Borbely Carol. Ioan Dragomir,
Zoldy Zoltan și Ion Ciambur au avut
intervenții substanțiale. Se discută
la obiect, sub semnul responsabilită
ții, cu adresă precisă spre cei care
se fac răspunzători de anumite nea
junsuri ce au survenit intr-un mo
ment sau altul al activității. S-a re
levat, in acest context, necesitatea
unei depline colaborări între toate
compartimentele de muncă — începînd de la utilizarea cu indici supe
riori a instalațiilor, recuperarea ma
terialelor și pieselor de schimb și
pînă la cei ce au datoria să asigure
ambalarea și expedierea în cele mai
bune condiții a produselor finite
către beneficiari. Spiritul critic și
autocritic s-a manifestat din plin,
ceea ce atestă profunzimea înțelege
rii de către membrii acestui colec
tiv muncitoresc a înaltelor exigența
ce se ridică în etapa actuală în do
meniul utilizării materiilor prime și
energiei.
O stare de spirit activă, benefică
pentru bunul mers al activității
acestui sector, în totală opoziție cu
ceea ce aveam să întîlnim cîteva mi
nute mai tîrziu în organizația nr. 26,
în care sint cuprinși oameni ai
muncii din compartimentele aprovi
zionare și desfacere a combinatului.
O dezbatere care s-a aflat sub
semnul surprizelor... nedorite.
Prima dintre ele a constituit-o
absența propagandistului (fiind ple
cat în deplasare a fost suplinit, de
circumstanță, de un membru al

B.O.B.). La aceasta s-a adăugat sla
ba prezență a cursanților (18 din 35
de cursanți) și modul necorespunză
tor în care s-a desfășurat dezbate
rea. Lipsa de pregătire a temei în
discuție atît de către cursanți, cît și
de propagandistul suplinitor a făcut
ca dezbaterea să eșueze pe terenul
improvizației, al discuției de dragul
discuției.
Situația întîlnită în cadrul acestui
curs pune în cauză modul în care
organizația de partid de aici își
exercită una dintre îndatoririle sale
esențiale. Faptul că în fața cursan
ților s-a prezentat un propagandist
care nu pregătise tema, care nu stăpînea metodele de stimulare a discu
țiilor, că puținii cursanți prezenți au
venit, de asemenea, nepregătiți, fără
conspecte, fără parcurgerea materia
lului bibliografic sau a altor ele
mente ajutătoare, dovedește un mod
superficial de înțelegere a rolului
învățămintului politico-ideologic de
partid în procesul perfecționării ac
tivității productive, al formării noii
conștiințe economice a oamenilor
muncii de proprietari, producători, și
beneficiari, abstragerea biroului • or
ganizației de partid de la îndatoririle
exprese ce îi revin în acest domeniu.
în fața unei asemenea stări de
lucruri intervenția reprezentantului
comitetului județean de partid, aflat
alături de noi, a fost promptă, ener
gică atunci cind a hotărît reprogramarea dezbaterii și înscrierea pe or
dinea de zi a primei adunări gene
rale de partid a analizei modului de
desfășurare a învățămintului poli
tico-ideologic de partid în organiza
ția de bază nr. 26.

Ce loc ocupă preocupările specifice

ale colectivelor în cadrul dezbaterilor?
Pentru a fi eficientă, activitatea
din învățămintul politico-ideologic
trebuie să asigure un conținut me
reu proaspăt problemelor dezbătute,
inspirate din tezele și aprecierile
cuprinse in documentele partidului,
în cuvintările secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din
problemele pe care le propun în
seși viața, realitatea de la locurile
de muncă. Multe din temele par
curse in cadrul învățămintului se
pot repeta la anumite intervale ;
alte probleme revin în diferite for
me. Esențiale pentru succesul dezba
terii sînt găsirea aoelui unghi ac
tual de abordare, a perspectivei ce
lei mai interesante atît din punct de
vedere teoretic cit mai ales practic,
priceperea cu cane se asigură împle
tirea aspectelor teoretice cu oeie
practioe, concrete.
însoțiți de tovarășa Ana Ciurea, directoarea ÎNTREPRINDERII
„CARPATEX", mergem la organiza
ția de partid nr. 7 — pregătirea țesătoriei — unde urma să aibă loc
învățămintul.
Tocmai
traversam
curtea interioară a întreprinderii, de
unde puteai privi la fiecare secție.
Vă propun un test — ni se spune. Să
stăm cîteva minute pe loc, să vedem
dacă vreun muncitor umblă fără
rost prin secții. Un minut, două, trei.
Nu observăm pe nimeni. Vedeți,
munca țesătoarelor este într-un fel
mai grea decît la o turnătorie. Răz
boiul nu te lasă o clipă în pace. Se
defectează ceva, se slăbește un șu
rub, se rupe un fir...
în sala de dezbateri impresiona
abundența materialului documen
tar : planșe, grafice privind consu
murile materiale și de energie. O
bună parte din grafioe și calcule se
refereau la export : importanța exe
cutării și onorării comenzilor pentru
export, în condiții de eficientă ma
ximă. O mare importanță s-a acor
dat problemei exportului. De ce t
Unitatea are comenzi la export care
depășesc cu 20 la sută planul (men
ționăm că întreaga producție prevă
zută prin plan merge la export). în
aceste condiții, organizația de partid
de In „Carpatex" a hotărît, în mod
judicios, să utilizeze cadrul oferit de
adunările de partid și învățămintul
politico-ideologic pentru a discuta
cu oamenii, a valorifica toate posi
bilitățile de onorare a comenzilor.

Sub conduoerea propagandistei Teo
dora Prunea, discuțiile au fost vii.
combative, la obiect. S-a discutat
mai întîi de perfecționarea pregăti
rii oamenilor — se pare rezerva cea
mai importantă de creștere a cali
tății și eficienței producției. Apoi
despre utilizarea cît mai intensă a
mașinilor. „Nu este suficient numai
să stai lingă mașină — spunea un
vorbitor — ci să stai cu folos. Să
menții tot timpul aceeași calitate a
țesăturii, să simți ce cer mașina și
țesătura". Se discuta apoi despțe alt
aspect esențial pentru o secție de
pregătire — calitatea materialului
livrat țesătoriei. „Calitatea țesăturii
depinde de calitatea muncii noastre,
continuă alt vorbitor. Dacă noi le
furnizăm un material mai slab pre
parat celor de la țesătorie, ei nu mal
pot fate ntafe lucru". TomU ‘tritic.
combativ al: discuțiilor ... exprima
hotărirea colectivului, conștiința re
zervelor de îmbunătățire a muncii.
Era un semn că angajamentul va fi
îndeplinit.
O importantă contribuție la pă
trunderea mai viguroasă a proble
melor și preocupărilor specifice
unităților în cadrul dezbaterilor au
punctele de documentare din între
prinderi. Acolo unde sînt puse la
punct, unde funcționează bine, aces
tea dispun de un bogat material con
cret de date, fapte, realizări care pot
constitui un punct de plecare pen
tru discuțiile din cercuri. Un exem
plu bun în această direcție îl oferă
punctul de documentare politicoideologic al întreprinderii ELECTROPRECIZIA-SACELE. o încăpe
re spațioasă și bogată în material do
cumentar. Material documentar ge
neral — documente de partid, con
sultații publicate în presă, colecții de
ziare și reviste — dar și concret, in
spirat din munca și preocupările co
lectivului. Pe o simplă foaie putem,
de pildă, urmări cu ușurință situația
indicatorilor de plan — pe primul
trimestru și pe luna martie.
Toate acestea constituie premise
favorabile pentru dezbateri vii, efi
ciente. Și aceste dezbateri sînt și
mai antrenante dacă propagandistul
beneficiază de o bună pregătire me
todologică. Dar despre aceste aspecte
și despre altele vom discuta Intr-un
articol viitor.

Dan Alexandrescu și scenografia
inspirată a lui Romulus Feneș și a
Emiliei Jivanov, au văzut lumina
rampei, la secția română, pri
mele două lucrări, iar apoi „Amurgul burghez", la secția maghia
ră, într-o versiune strălucită. Tea
trul Mic a avut însă o contribuție
însemnată în explorarea universu
lui acestui autor .pentru care scrisul
•— deopotrivă rod al unor nobile ob
sesii și al unui program civic exi
gent — a fost „un mod de exis-

„Amurgul burghez" este o ale
gorie întinsă, fiecare nouă articula
ție epică și, de altfel, fiecare per
sonaj avind o încărcătură simboli
că. fiind purtătorul unor semnifica
ții distincte — drept componente
egale ale țesăturii ideatice. Intere
sant pentru deschiderea în univer
salitate : ca și în alte lucrări con
temporane, originalitatea nu exclude
fructificarea unor sugestii ale tezau
rului dramatic al lumii sau ale unor
lucrări de referință ale acestui secol.

Casa științei și tehnicii pentru tineret din Roșiori de Vede

TINEREȚEA FĂRĂ BĂTRÎNEȚE
A CREAȚIEI POPULARE
Este visul multor studenți din
anul I să intre într-o formație cu
noscută, este orgoliul celor cu ex
periență să-i învețe din mers re
pertoriul pe cei „noi" și mulți din
tre absolvenți, chiar dacă reparti
ția nu le permite să rămină în an
samblurile respective, acolo unde
se duc, în alt colț de țară, unde
funcționează ca agronomi, medici,
profesori,
ingineri, electroniști.
constructori sînt alături de alți și
alți artiști amatori și oricum la
marile sărbători folclorice ale „fa
miliei" din care fac parte nu lip
sesc. I-am văzut la Timișoara. în
urmă cu doi ani, i-am recunoscut
la Iași acum cîteva zile la Fes
tivalul artei și creației stu
dențești — ajuns acum Ia cea
de-a XVII-a ediție și beneficiind
de o exemplară organizare —
această manifestare fiind un ex
celent prilej de a menține la fel
de fierbinți și adevărate toate
sentimentele, toate firele nevăzute
ale prieteniei, ale dragostei, ale ti
nereții, ale respectului pentru fol
clor. In aceas
tă mare familie,
important
este
ca fiecare mem
bru să se impli
ce în procesul de studiere, de
comentare a fenomenului folclo
ric, de tălmăcire și recreare, in cele
din urmă, în spectacolul modern.
Altfel, probabil, nu s-ar fi atins
performanțe precum cele ale an
samblului „Doina Timișului" al
Casei de cultură a studenților din
Timișoara, care, după cum spunea
prof. Emilian Dumitru, de 27 de
ani nu a luat niciodată „locul II"
la vreun concurs, care permanent
colaborează cu catedra de folclor
a Universității din Timișoara, cu
Societatea studenților folcloriști.
Sînt studenții care au străbătut
sate de pe valea Mureșului, valea
Bistrei, valea Timișului, au fost
prezenți la serbările populare, au
căutat să înțeleagă direct fenome
nul folcloric, adevărul cînteculul
popular, iar, după ce au cules cîntece, după ce au desenat „pași", au
notat ritmuri și au înregistrat sute
de metri de peliculă, cînd specta
colul a fost gata, s-au întors prin
satele respective — cum au făcut
la Rudăria
(valea Almăjului).
Brănești (Timiș), Borlova (CarașSeverin) — ca primii spectatori să
fie țăranii, ei să dea girul cânte
celor, jocurilor și obiceiurilor
aduse pe scenă. La Seceani, Alioș,
Sînmihaiu Român, Fibiș au desco
perit un dans bărbătesc curios —
„Sorocul", destul de dificil, care
cerea și virtuozitate, și răbdare și
care nu se mai practică. Cîțiva
„formași" (adică dintre bătrînii sa
telor care au putut să-l descrie)
i-au ajutat să-l recompună, pas cu
pas, și „Sorocul", dîipă multă stră
danie, a prins viață, dezvăluind un
document despre dansul popular
bănățean ! Așa cum s-au impus
succesele membrilor ansamblului
„Mărțișorul" al Casei de cultură a
studenților din Cluj-Napoca, cei
care au sărbătorit 30 de ani de la
înființare și care se bucură de
permanenta îndrumare a celebru
lui taragotist Dumitru Fărcaș, de
entuziaști animatori culturali pre
cum Laurențiu Hodorog sau foar
te tînărul coregraf loan Cocian...

lării, scriitorul român ne propune
deci un „mister" al decăderii și mă
reției omului. Căci Filip începe prin
a fi obosit de așteptare, de căutarea
unui sens, a unei soluții de viață ;
acceptă să se vindă, devine o jucă
rie, un instrument in mina lui Ignațiu (personaj care, simbolizînd
puterea banului, originile lui imo
rale, aparent obscure, amintește, prin
statut, practici și pitoresc, de Mackie
Siș. dar depășește cu mult personajul
brechtian prin versatilitate, anver

De la personalitatea dramaturgiei

originale la personalitatea teatrelor
tentă". Colectivul condus de Dinu
Săraru a fost cel dinții care și-a
asumat dificultățile multiple ale abordării „Evului mediu întimplător"
— tragicomedie, utopie de factură
estetică aparte — chiar în raport
cu peisajul dramaturgiei românești
actuale (Cristian Hadjiculea, semna
tarul regiei, reluând textul și la Tg.
Mureș). Tot Teatrului Mic i se da
torează și „Amurgul burghez" —
piesă înscrisă pe afiș în aoeastă sta
giune. dar care a fost concepută, la
cererea teatrului, autorul fructificând
concluziâ ale primei sale întîlniri cu
acest colectiv. Interesant de sem
nalat. montarea de aici — în regia
lui Dan Pița — este, totodată, defi
nitorie pentru un alt „primat" în
programul Teatrului Mic. ce reuneș
te aspirația afirmării creației origi
nale cu aceea — stimulată de factura
estetică a lucrării — de promovare
și dezvoltare, prin explorare proprie,
a unui limbaj teatral modern.

(de la „Jederman" la „Faust" și de
la Brecht la teatrul sud-american).
Un lung șir de ântîmplări, situații
contrastante (unele cu semnificații
foarte clare, demonstrative, poate
chiar prea lipsite de misterul, ine
fabilul vieții, altele, dimpotrivă, fun
ciar ambigue), o lume de personaje
grotești, gravitînd în jurul unui erou
central, deapănă aici o „poveste a
omului". Moralitățile medievale în
truchipau avatarurile acestuia, cînd
făcea abstracție de ceea ce atunci
întruchipa Absolutul, de „cerul"
principiilor etice și asculta exclusiv
de instincte, pofte de înavuțire sau
cțe mărire ; făceau „procesul" omu
lui care își pierdea omenia. încli
na spre rău și chiar alegea răul
(tema ilustrată și în opera lui J. P.
Sartre).
Recreînd în chip original relații
specifice capitalismului, insistînd
în primul rind pe determinări și me
canisme ale supunerii și manipu

gura afacerilor și mania grandorii).
Puterea banului se aliază întru victimizarea omului — în piesa lui
Guga — cu puterea armelor (simbo
lizată prin vocația belicoasă, dis
tructivă a Generalului) : scriitorul
român dînd glas, astfel, in „Amur
gul burghez", și unei lucide subli
nieri a pericolului pe care il consti
tuie înarmările și, implicit, unui
mesaj antimilitarist și antirăzboinic.
Practicile specifice dezumanizării
capitaliste sînt surprinse aici în faza
lor de amurg. La capătul unei farse
grotești (potențate inventiv, nu fără
unele excese in spectacolul de la
Teatrul Mic), scriitorul regăsește —
o dată cu. prin, eroul său — sensul
sublim al tragicului. Căci dacă cea
mai mare parte a încărcatului traiect
epico-dramatic „înscenează" căile și
formele supunerii și umilirii omu
lui, finalul — și cu deosebire cel
transfigurat pe scena bucureșteană —
relevă inerenta reaprinderii scinteii

Festivalul artei și creației stu
dențești. Iași 1987 : peste 100
momente muzicale (împlinite în
două zile de strinsă competiție),
peste 1 300 de studenți (veniți din
toate centrele universitare). Un
public studențesc entuziast, exi
gent, pasionat de faptul de artă,
bucurindu-se de faptele de artă
adevărate. Au aplaudat : dansul
sincopat, legănat al fetelor din
Crihalma (Centrul universitar Bra
șov), „Babele de la Pojorita" (Cen
trul universitar Iași) — în care, la
un moment dat, fetele au uitat că
sînt „babe" și au jucat zdravăn,
ritmul „de șapte" atît de dificil dat
de Socăcițele din Șenedei (Institu,tul politehnic Cluj-Napoca) ; „Pâpăruga", rostită de grupul vocal
feminin de la Institutul agronomic
din Timișoara — in minunate cos
tume din Teregova, Prilipăț (mun
te), Flitiaș, Babșa, Lugojel, Bră
nești (șes), cu catrințe din catifea
cu flori în fir, cu opreg și chitele
(franjuri), pe cap cu ceapsă cu
bănuți (cum se poartă la munte)

sau cu conci cu partă (ca la șes) —
o incantație de mare frumusețe :
„Ploaie, ploaie, ploaie / Locul să
se-nmoaie" ; și Dubai-ul lor („Din
tirg apă am băut / Și dorul nu
m.i-o trecut") sau limpedea colindă
de păcurar despre oile care or
porni „pe pișior de munte". Apoi,
pitorescul Călușului din Contești
(Casa de cultură a studenților
„Grigore Preoteasa"), bărbăteștile
și fecioreștile din Chinătău și Berind (Institutul politehnic ClujNapoca), pe „cel șaisprezece" (Fa
cultatea de mecanică Iași) care au
înlănțuit „Șchioapa", „Moroșanca",
„Țințăroiul" ; repertoriul soliștilor
vocali Goga Mihaela, Torop Clau
dia (depănind strălucit „Lie, lieciocîrlie"), F.uicu Păun, al virtuozi
lor instrumentiști Sicoe Dorian
(taragot), Căuneac Artorex (vioa
ră), Schwartz Ovidiu (nai), taraful
craiovean „Jianul", Grupul folclo
ric „Mladost" (cu jocuri și cintece
sîrbești), dansatorii de pe Valea
Jiului (Institutul de mine Petro
șani), dansurile populare maghia
re, germane (Centrul universitar
Brașov), taraful „Ceterașul" al
Academiei militare București...
Adică au apreciat momentele so
listice de virtuozitate, dinamica
unor largi înlănțuiri coregrafice,
dar șl acele tălmăciri profunde în
cane s-a văzut clar dorința de re
creare a folclorului românesc, de
transpunere scenică modernă, ro
dul cercetării științifice, metodice.
Cum s-a văzut in montajul Vatra
și pîine (oferit de „Doina Timișu
lui") — o țesătură pornind de la
obiceiul semănatului, de la coaoerea pîinii și făcînd paralela ferti
litate — trecerea prin generații,
vorbind despre dragostea nețărmu
rită pentru vatra piinii, pentru va
tra strămoșească ; sau în excelenta
Suită de jocuri de prin Vlașca (ofe
rită de Casa de cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa"), acom
paniată de un taraf tradițional,
strunind Hora de mînâ. „Cirligul",
„Hora în bătaie", în Șezătoare la
Ceaba (Cluj-Napoca) în care se

și creșterii flăcării demnității și re
voltei.
Un grad înalt de generalitate exis
tă și in celelalte piese românești de
la Teatrul Mic, ale căror ipostaze
umane pot fi identificate în lumea
noastră (și care, chiar dacă imper
fecte dramaturgie, vădesc tentative
stimabile de înnoire a tiparelor tra
diționale — mai ales sub semnul
adîncirii psihologiilor, resorturilor
vitale ale ființei).
Stări conflictuale acute, multiple,
relații de dragoste-ură (cum aflăm
in „Ana-Lia" de Dina Cocea), situații
limită, cum ar fi iminența a ceea ce
Tudor Arghezi numea „joc ciudat
după scăpătat" (vers ce a dat titlul
dramei lui Radu Iftimovici) dezvă
luie trăsături ale eroului contem
poran. revelatoare atit pentru eternul
din om. cit și pentru mutațiile de
conștiință favorizate de socialism.
Autorii surprind bogăția univer
sului sufletesc, complexitatea în
trebărilor și sentimentelor, nu o
dată contradictorii, care îl frămintă, dimensiunile de profunzime
ce însoțesc faptele sale cotidiene.
Incitant este de urmărit, în aceste
piese (care nu păcătuiesc prin te
zism), că demnitatea muncii, a pro
fesiei alese și îmbrățișate, creația
dăruită oamenilor tinde să se insti
tuie într-un reper esențial al ființei.
Un reper care permite omului să în
frunte cu demnitate chiar destinul
său biologic.
Interesant de observat printre
Inițiativele din ultima vreme ale
Teatrului Mic aceea de a angrena
și în transpunerea pieselor româ
nești, alături de „garnitura grea" a
teatrului, foarte mulți creatori ti
neri — interpreți, reșizori și sceno
grafi. Alături de Cătălină Buzoianu,
Silviu Purcărete și Cristian Hadjicu
lea. aici au colaborat și Dragoș
Galgoțiu, Dominic Dembinski, Nicolae
Caranfil, Ludmila Szekely Anton,
Leonard Popovici, Al. Darie, care au
adus, nu o dată. în montările lor o
undă de prospețime în regindirea
convențiilor scenice, a raporturilor

juca, se cinta, se spuneau cimili
turi, ghicitori, apoi in Obiceiul de
colind (Facultatea de hidrotehnică
Iași), în care, o dată cu colindăto
rii, în ograda omului apăreau că
luții, mascații ; sau in momentul
intitulat Din moși-strămoși (An
samblul „Românașul" al Politehni
cii clujene) — pledoarie pentru
legătura omului cu pămintul. pen
tru coloana infinită a obiceiurilor
agrare desfășurate in frumusețea
fiecărui anotimp, ca și în finalul
impresionant oferit de Ansamblul
„Plaiuri moldovene" (Facultatea
de mecanică Iași), cu Descintece
de fată, cu simpaticii „Urși de la
Tibana" și „Bătuta de la Deleni".
...100 de momente muzicale de
rulate în două zile de concurs, mii
de spectatori, sute de studenți-folcloriști... Este foarte clar că, acolo
unde a existat strinsă legătură în
tre formațiile artistice și folclo
riști, oercetători, catedrele de fol
clor de la universități, studenții de
la conservatoarele de muzică, etnomuzicologii, folcloriștii de la con
servatoarele din
tară, fanta de
artă, cîntecul și
jocul de cînd
lumea. obiceiu
rile. datinile eu avut răspla
ta unui succes de marca. Acolo unde instructorii culturali,
coregrafii au știut să îndrume stu
denții spre culegeri folclorice, spre
studiul etnografic al zonelor pe
care le reprezintă s-au luminat
jocuri uitate, s-au dăruit soenei
importante documente folclorice.
Pentru că există atîta entuziasm și
tinerețe în această secțiune a miș
cării artistice studențești și, in pri
mul rind, o atitudine intelectuală
față de tezaurul de cintec româ
nesc, încît tocmai această implicare
în cultura tradițională (cum se
sublinia și în dezbaterea prilejuită
de festival), dorința studenților de
a descoperi adevărul folcloric și
a-I transpune scenic, modern —
dar in sensul acurateței și conciziunii clasice — devine model pentru
viața noastră artistică in general.
Un remarcabil efort care nu a ex
clus însă și virtuozitățile de dragul
virtuozității, copierea melodiilor
unor „vedete" ale căror repertorii
nu se soaldă numai în marea cîntecului autentic, dansuri transfor
mate într-un „cros" gîfîitor, scenarii
încâlcite care, indiferent de la ce
obicei porneau, ajungeau tot la
strigături și țipături, acoperind
texte și muzică, componențe in
strumentale deviate de la tradițiile
zonale respective, aducerea pe
scenă a unor obiceiuri care nu sînt
caracteristice spiritualității noas
tre și care apelează la urit, la ne
firesc, ca și lărgirea forțată a sen
surilor privind o datină anume,
chiar și unele tendințe de show,
de cafâ-concert, de varietăți...
Inevitabile au fost și aceste aspec
te. Ele însă nu umbresc deloc se
riozitatea, ținuta amplei manifes
tări. Sugerează în schimb ca acti
vitatea tuturor ansamblurilor fol
clorice, a studenților-folcloriști să
fie și mai atent sprijinită, supra
vegheată, îndrumată de forurile
U.A.S.C.R., de forurile de cultură.
Studenții-folcloriști au meritat
din plin fierbinți aplauze.

Smaranda OJEANU

artei cu realitatea, o binevenită fan
tezie în sondarea imaginarului și
metaforizarea scenică a stărilor de
conștiință, a intensității idealurilor.
Cu alte cuvinte, creditul, stimulentul
conferit tinerilor creatori, este deopo
trivă o șansă dată transfigurării ori
ginale. (făcută cu personalitate și
dăruire) a pieselor alese.
Recent, Teatrul Mic, în cadrul unei
întîlniri cu cronicari și oameni de
teatru, a anunțat o înnoire a pro
gramului său artistic. Un „anunț"
preluat sub semnul acelui „Se poa
te !“ rostit și demonstrat de direc
torul teatrului. în urmă cu aproape
un deceniu — și în „Spectator", foaia
program a instituției, caracterizată
prin frumoase inițiative de cultură
teatrală și ajunsă acum la numă
rul 13. S-a configurat, cu acest pri
lej, aspirația abordării imperativelor
teatrului și dramaturgiei politice din
perspectiva marii literaturi a tutu
ror veacurilor, lărgind, așadar, evan
taiul repertoriului, limitat, în mod
deliberat, pină acum, la literatura
secolului nostru. S-au anunțat, cu
acest prilej, și viitoarele premiere :
„Coriolan" de W. Shakespeare, (re
cent a avut loc premiera acesteia),
„O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale, „Trei surori" de A.P. Cehov,
„Pelicanul" de A. Strindberg și
„Pentru ce am murit" de scriitorul
chinez contemporan Xie Min. urma
te de opere de Schiller. Ibsen,
Gorki.
Sîntem convinși că, și pe viitor,
începînd chiar cu spectacolele în
lucru, inspirate de scrieri ale lui
Paul Everac. Paul Cornel Chitic și
Claudiu Iordache, piesa româ
nească contemporană va rămîne în
centrul atenției, prilejuind noi eve
nimente artistice și răspunzind ast
fel orizontului de așteptare al pu
blicului. la modelarea căruia au
contribuit — alături de preocupările
încununate de succes ale altor tea
tre din Capitală și din țară — și per
formantele de la Teatrul Mic șl
Foarte Mic.

Natalia STANCU
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Tovarășului SINAN HASANI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
BELGRAD
Stimate tovarășe Sinan Hasani,
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi face o deo
sebită plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări, urări de sănătate și
noi succese in activitatea de inaltă răspundere pe care o desfășurati.
îmi exprim convingerea că. prin eforturi comune, legăturile tradiționale
de prietenie si colaborare dintre Republica Socialistă România si Republica
Socialistă Federativă Iugoslavia se vor întări și dezvolta tot mai mult, în
interesul și spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului, destin
derii. înțelegerii și păcii in Balcani. în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilul dumneavoastră
mesaj de felicitări și, la rindul meu, vă transmit cele mai bune urări.

BEATRIX
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Regina Olandei

PITEȘTI : Produsele
pentru export —
exemplar realizate
Producția pentru export se află
permanent in centrul preocupări
lor colectivului de oameni ai mun
cii de Ia întreprinderea de motoare
electrice din Pitești. Ca urmare, de
la începutul anului s-au livrat su
plimentar partenerilor externi mo
toare electrice in valoare de pes
te nouă milioane lei. Eforturile co
lectivului de aici sint îndreptate
acum spre realizarea de noi mo
toare cu performanțe superioare,
livrarea produselor la termenele
stabilite și în avans, perfecționa
rea continuă a pregătirii persona
lului muncitor, întărirea ordinii și
disciplinei tehnologioe în fiecare
secție și punct de lucru. (Gheor
ghe Cirstca).

Competență și dăruire în creația tehnică
(Urmare din pag. 1)

pentru a cuprinde tot ce
dorește el să întreprindă.
Intr-o astfel de stare l-a
găsit seara de revelion, pe
care a petrecut-o jumăta
te lingă mașina cea nouă,
jumătate acasă.
Este evident că aceia
care i-au spus maistrului
Eugen Radu că este cel
mai potrivit pentru a primi
această răspundere cunosc
bine oamenii și știu să-i
pună în situația de a se
afirma, de a-și valorifica
înzestrarea și cunoștințele.
Cazuri de acest fel am cu
noscut multe în întreprin
derea găeșteană. Asimila
rea filtrelor de presiune,
care se importau pe devize
libere, a supus la rodnice
căutări pe inginerul Ale
xandru Dumitrescu, șeful
secției prelucrări mecanice,
pe maistrul Grigore Oprea
și pe alții. Dar nici nu au
apucat să simtă bine gustul
satisfacției, după omologa
rea produsului, că s-a pus

problema execuției plăcilor
de filtrare din polipropilenă. Alte căutări, altă chi
nuitoare succesiune de în
doieli și certitudini, insă
în final reușita a fost de
plină, obținindu-se o eco
nomie de 8 tone oțel inoxi
dabil pe bucată. Și un bre
vet de invenție.
— Fără o cunoaștere in
profunzime a meseriei,
fără oameni care vibrează
la nou, la cerințele de fond
ale producției n-ar fi fost
posibile aceste realizări —
este de părere ing. Alexan
dru Dumitrescu. Eu mă și
întreb ce s-ar fi ales din
strădaniile noastre fără un
maistru ca Nicolae Mihai,
sau fără strungari de clasă
ca Ion Dumitru și Virgil
Manoilă.
Un alt șef de secție, ing.
Mircea Petrache, avjea să
ne vorbească in aceiași
termeni despre oamenii
din secția mecano-energetic, sculărie și autoutilări.
Bunăoară, despre maistrul
Gheorghe Bădescu, autorul,
intre altele, al unui dis

pozitiv de divizat cremaliere cu divizare continuă ale
cărui erori, dacă vor fi
existînd, nu se pot depista
cu aparatele de măsură cu
noscute. Fiind cel mai bun
la ora actuală, forurile
competente l-au recoman
dat unităților producătoare
pentru a echipa cu el mașinile-unelte. După atîția
pași înainte, după atitea
trepte urcate, s-a ajuns la
concluzia că s-a acumulat
destulă forță pentru a se
urca încă una : asimilarea
compensatorului cu burduf
elastic fără sudură. Delica
ta armonică de oțel... Co
lectivul care a desăvîrșit
tehnologia a desfășurat, în
fapt, o veritabilă acțiune
de cercetare, ale cărei re
zultate s-au aplicat ime
diat în producție. Drumul
parcurs pînă la obținerea
primului exemplar fără
nici un cusur, drum pre
sărat cu zeci și sute de în
cercări ale dispozitivelor și
mașinilor construite, ale
matrițelor și utilajului de

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație

Conduita preventivă
Siguranța deplasărilor rutiere im
pune celor de la volan nu numai
respectarea întocmai a regulilor de
circulație, ci și anticiparea inteniilor celorlalți participant la trafic,
efectuarea unor manevre de preve
nire a oricărui eveniment nedorit.
Pe o arteră aglomerată din Tîrgu
Mureș, biciclistul loan Radu a virat
brusc spre stingă, dar in aceeași
direcție se deplasa și autoturismul
l-MS-4980. Șoferul acestuia insă,
anticipînd posibilitatea ca biciclistul
să efectueze o astfel de manevră
neașteptată, a redus viteza, fapt care
i-a permis să evite un iminent acci
dent. Cu alte cuvinte, conducătorul
auto respectiv a dat dovadă de buna
insușire și corecta aplicare a norme
lor conduitei preventive.
O conduită prudentă la volan este
cu atit mai necesară în această pe
rioadă a anului, cu cit valorile de
trafic au crescut în intensitate, iar
evoluția vremii poate constitui pe
bună dreptate un avertisment pen
tru cei imprudenți, mai ales pe timp
de ploaie și ceată, cind șoselele sint
umede și alunecoase.
Conduita preventivă nu se rezumă
numai la sporirea atenției in locurile
periculoase și la prevederea inten
țiilor celorlalți participant Ia trafic,
ci trebuie să se materializeze efectiv
in luarea măsurilor pe care prudența
le impune în orice situație. începînd
de la posibilitatea ca la trecerea pe
lîngă un grup de copii unul dintre
aceștia să țișnească inopinat în fața
mașinii, pină la traversarea străzii
de către un pieton, fără să se asi
gure.

Atenție, copii I
Reține atenția frecventa încă ridi
cată a accidentelor soldate cu vic
ALBA. In orașul Blaj se desfă
șoară cea de-a 13-a ediție a festi
valului
cultural-artistic „Zilele
culturii blăjene". Din programul
manifestării rețin atenția simpo
zionul „File din istoria Partidului
Comunist Român", masa rotundă
„Satul românesc oglindit in litera
tura contemporană" și spectacolul
literar-muzical-coregrafic
„Inde
pendenți și demni cintăm socialis
tele împliniri". (Ștefan Dinică).

BOTOȘANI. In județul Botoșani
se desfășoară „Luna legislației și
a cărții de drept", acțiune aflată
la a 10-a ediție. Biblioteca jude
țeană .,Mihai Eminescu". din mu
nicipiul Botoșani, a găzduit sim
pozionul „Legalitatea socialistă —
argument al superiorității orinduirii noastre", precum și o expozi
ție de carte avînd ca temă „Pro
paganda juridică — o componen
tă a procesului de formare a con
științei socialiste a maselor". Pe tot
parcursul lunii mai. în întreprin
deri. unităti agricole, de cooperație
meșteșugărească, la case de cultu
ră. biblioteci orășenești, cămine de
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time din rîndul copiilor. Joaca unor
copii lăsați fără supraveghere în
apropierea drumurilor, alergarea
după minge in fața mașinilor, tra
versările inopinate la chemarea unor
prieteni sau chiar rude aflate de
cealaltă parte a străzii — se con
stituie in tot atitea cauze ale acci
dentelor cu victime din rîndul celor
mici. Este necesară mai multă
precauție din partea conducătorilor
auto la observarea in vecinătatea
arterelor rutiere a unor grupuri de
copii. Prima măsură pe care trebuie
să o ia cel de la volan în asemenea
împrejurări este reducerea vitezei,
fapt care ii va permite ca în situații
critice să poată opri mașina in con
diții de siguranță. Pentru cei mici,
educația rutieră incepe mai intii
acasă, de la exemplul pe care per
soanele adulte înțeleg să-1 dea co
piilor in modul de a circula pe dru
murile publice.

Starea tehnică
a autovehiculelor
O pregătire temeinică a autove
hiculelor înainte de a se porni la
drum, ca și verificarea pe parcursul
deplasărilor a bunei funcționări a
mecanismelor și sistemelor ce condi
ționează siguranța rutieră sint cu
atit mai necesare acum, cind încăl
zirea vremii marchează pe toate ar
terele valori de trafic ridicate. Nu
trebuie scăpate din vedere nici
„amănuntele" care, neglijate, pot ge
nera defecțiuni ce se soldează une
ori cu grave accidente. Astfel, o de
fecțiune care poate surveni pe par
curs este, de pildă, ruperea racor
durilor de cauciuc ale conductelor
de frină la eforturi de frînare mai
mari, posibilă atunci cind se negli
jează verificarea acestora după o
iarnă mai lungă. Variațiile mari de

CARNET CULTURAL
nefamilisti și școli sint programa
te expuneri si dezbateri privind le
gislația socialistă, mese rotunde
referitoare la drepturile si îndato
ririle cetățenești, consultații juri
dice. prezentări de cărți si de cu
legeri de acte normative. (Eugen
Hrușcă).

SUCEAVA. La Cîmpulung Mol
dovenesc. Bosanci. Dorna Candrenilor. Cornu Luncii, precum și în
unităti economice și instituții din
municipiul Suceava au avut loc
simpozioane și expuneri sub ge
nericele : „Apărarea libertății pa
triei. permanentă a istoriei noas
tre". „Cucerirea independentei de
stat a României, rezultat al luptei
poporului român desfășurate de-a
lungul veacurilor". „Contribuția
poporului, a armatei române Ia
zdrobirea fascismului". (Sava Bejinariu).

tratament termic în vid,
pînă ce ultima zgîrietură și
ultima umbră abia percep
tibile au dispărut de pe
piesă, cercetare se numeș
te. Atunci cind secretarul
comitetului
de
partid
spunea că această muncă
de asimilare a fost o poves
te pasionantă avea în ve
dere tocmai volumul imens
de efort dedicat calculelor,
probelor și testărilor, în
cercările la care au fost
supuse răbdarea oamenilor
și voința lor de a o lua
iar și iar de la capăt.
— Dacă asemuim activi
tatea din uzină cu o școa
lă, putem spune că o dată
cu asimilarea acestui pro
dus am mai absolvit o cla
să — conchide maistrul
Iulian Butuligă. Și, o dată
ajunși aici, ne pregătim
pentru examene mai grele,
cu hotărirea de a obține
la
toate
calificativul
maxim.

Gheorqhe MANEA

corespondentul „Scinteii"

temperatură și intemperiile favori
zează imbătrînirea prematură a
acestora, ducind treptat la uzuri ce
pot deveni periculoase. Conducind
autospeciala 31-BT-711 pe un sector
de drum sinuos, șoferul acesteia a
fost surprins în apropierea locali
tății Răuseni de o defecțiune neaș
teptată la sistemul de frinare. Patru
persoane aflate în autovehicul au
fost rănite grav ca urmare a coli
ziunii violente a mașinii de un mal
aflat in dreapta șoselei.
Oboseala la volan
Plecind la drum obosiți, automobiIiștii care au de parcurs trasee în
afara localităților riscă ațipirea la
volan, chiar dacă distantele ce ur
mează a fi străbătute nu însumează
prea multi kilometri. Cu atit mai
mare este pericolul parcurgerii unor
distante lungi in stare de oboseală.
O dată cu încălzirea vremii, unii
automobiliști se avîntă în parcurge
rea, fără oprire, a sute de kilome
tri. Agenții de circulație au fost
nevoiți în numeroase situații să-i
oprească și să-i indemne la odihnă
pe unii automobiliști aflați la volan
de ore in șir, cu parcurgerea a sute
de kilometri non-stop.
Conducătorii auto trebuie să cu
noască faptul că, după cel mult treipatru ore de pilotare neîntreruptă a
mașinii, oboseala iși face loc chiar
și în cazul celor cu un antrenament
îndelungat la volan. Cei mai expuși
accidentelor datorate oboselii sint
șoferii începători și persoanele de
virstă înaintată. Se recomandă automobiliștilor ca la cel mai mic semn
de oboseală ivit pe traseu să opreas
că imediat mașina in afara părții
carosabile, de preferat in locurile de
parcare, și să se odihnească. Oprirea
periodică in vederea Înviorării și re
facerii forțelor este recomandabilă
cel puțin la fiecare 100 kilometri
parcurși. Cei de la volan nu trebuie
să uite că sint răspunzători de via
ta lor, a pasagerilor pe care-i trans
portă și a celorlalți participanți la
trafic.

OLT. In județul Olt se desfă
șoară „Luna culturii cinematogra
fice". manifestare instructiv-educativă de amploare. In toate locali
tățile județului sint difuzate fil
me inspirate din realitățile zile
lor noastre, din vasta operă a con
strucției socialiste, filme cu carac
ter istoric, patriotic, social-politic.
Pretutindeni, spectacolul cinemato
grafic este precedat de scurte ex
puneri. simpozioane. dezbateri,
mese rotunde, medalioane si evo
cări cinematografice. (Mihai Grigoroșcuță).
BACĂU. In cadrul actualei edi
ții a Festivalului național „Cintarea României", la Galeriile de
artă ale Complexului muzeal Ba
cău a fost deschisă expoziția ju
dețeană de artă populară. Sint reu
nite sute de țesături, cusături, cos
tume naționale și populare, obiec
te de ceramică, sculptură în lemn,
împletituri, cergi și altele, realiza
te de creatorii populari din Oituz,
Pîrjol. Sascut. Cleja. Fărăoani și
din celelalte localități ale județu
lui. (Gheorghe Baltă).

TIMIȘ : Materiale de construcții pentru șantiere
întreprinderea de materiale de
construcții Timișoara — unitate
care și-a îndeplinit și depășit luna
de lună planul la toți indicatorii —
se prezintă cu un rodnic bilanț de
realizări. Față de sarcinile de plan
pe primele patru luni ale anului,
colectivul de aici a livrat supli
mentar 900 metri cubi prefabricate
din beton armat.
— Succesul are la bază — ne
spune inginera Liliana Popa, di
rector adjunct al unității — apli

tv

carea la termen și chiar mai de
vreme a măsurjlor cuprinse in
programul de organizare și moder
nizare a producției, ceea ce a asi
gurat o mai eficientă folosire a
spațiilor de producție, utilajelor și
instalațiilor, concomitent cu valori
ficarea superioară a materiilor pri
me. prin asimilarea în fabricație a
unor produse noi cu parametri
tehnico-economici superiori și con
sumuri materiale și energetice re
duse. (Cezar Ioana).

20.50

20,00 Telejurnal
20,15 Viața economică • Dosarul re
surselor energetice $i de materii
prime
20,25 Invitație in studiourile Radiotele-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 14 mai, ora 21 — 17 mai, ora
21. în țară : Vremea va fi schimbă
toare în majoritatea zonelor țării, exceptînd regiunile sud-estice, unde va
deveni în general frumoasă în a doua
parte a intervalului. Vor cădea pre
cipitații locale sub formă de ploaie,
care vor avea și caracter de aversă,
însoțite de
descărcări
electrice și,
izolat, de grindină, în sud-vestul, ves
tul, nordul și centrul țării, iar la în
ceputul intervalului, și în estul și sud-

21,10
21.50
22,00

viziunii (color). Participă : Elvira
Cîrje, Dorin Teodorescu și corul
Teatrului de operetă din Bucu
rești
Memoria
documentelor
(color)
• Mărturii multimilenare
Mari actori, mari regizori. Toma
Caragiu (I)
Telejurnal
închiderea programului

estul tării. Cantitățile de apă pot de
păși 15 litri pe metru pătrat în 24 de
ore. In regiunile sud-estice, în a doua
parte a intervalului, ploile vor fi
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 6 și 16 grade, cele ma
xime se vor situa între 16 și 26 de
grade, mai ridicate spre sfîrșitul inter
valului. în București : Vremea va fi
predominant frumoasă în cea mai
mare parte a intervalului. Cerul va fi
variabil. Vor cădea averse de ploaie
însoțite de descărcări electrice îndeo
sebi la începutul intervalului. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 9 și 13 grade, cele maxime între
24 șl 26 de grade, mai ridicate in ulti
ma zi.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL: Ieri, în divizia „A”
Meciurile disputate miercuri in
etapa a 27-a a campionatului divi
ziei A la fotbal s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate :
București : Dinamo — Steaua 1—1
(1—0). Golurile au fost marcate de
Mateuț (min. 35), respectiv, Weisenbacher (min. 69).
București : Sportul studențesc —
Universitatea Craiova 2—3 (0—1).
Golurile oaspeților au fost înscrise
de Badea (min. 41), Cioroianu (min.
69) și Mănăilă (min. 87), iar cele ale
gazdelor de Terheș ■ (min. 77) și Coraș (min. 89).
București : Rapid — Oțelul Galați
1—0 (0—0). Unicul gol al partidei a
fost marcat de Țiră (min. 85, din lo
vitură de la 11 m).
Buzău : Gloria — F.C. Argeș Pi
tești 0—0.
Petroșani : Jiul — Flacăra Moreni
4—1 (2—0). Au marcat : Cristea
(min. 42), Stana (min. 44), Vancea
(min. 79 și min. 89), respectiv,
C. Pană (min. 87).
Ciuj-Napoca : Universitatea —
Chimia Rm. Vilcea 6—0 (2—0). Punc
tele au fost realizate de Bucur (min.
4, min. 22 și min 55). Sabău (min. 48),
Boeru (min. 78) și Matei (min. 79).
Bacău : S.C. Bacău — Victoria
București 5—1 (2—0). Autorii goluri
lor : Viscreanif (min. 34), Burleanu
(min. 43), Fulga (min.. 77 și min. 89),
C. Solomon (min. 81), respectiv, Nuță
(min. 85).
Brașov : F.C.M. Brașov — CorVinul Hunedoara 4—0 (1—0). Punctele

au fost marcate de Sorin Răducanu
(min. 18, min. 57 și min. 87) și Bălan
(min. 75).
Slatina : F.C. Olt — Petrolul Plo
iești 1—0 (1—0). Golul victoriei echipei-gazdă a fost înscris de Marian
Popescu (min. 6, din lovitură de la
11 m).
In clasament continuă să conducă
echipa Steaua, cu 47 puncte, urmată
de formațiile Dinamo — 38 puncte și
Victoria București — 32 puncte.

beriu Hetman. Romulus Revisz,
Daniel Cioca, Otilia Bădescu, Emilia
Ciosu, Kinga Lohr, Maria Bogoslov,
Adriana Năstase, Iulia Rîșcanu.
In prima zi se vor disputa între
cerile pe echipe și la dublu mixt,
sîmbătă sint programate concursuri
le preliminare în probele individua
le. ale căror finale vor avea loc du
minică după-amiază.

CICLISM: „Cursa Păcii”
Miercuri s-a disputat etapa a 5-a
a competiției cicliste internaționale
„Cursa Păcii", Gera — Most, în
cursul căreia caravana a intrat pe
teritoriul Cehoslovaciei. Primul a
trecut linia de sosire rutierul olan
dez Johanes Draijer, cronometrat pe
distanța de 168 km în 4h30’25”,
★

TENIS. — în turneul internațional
de tenis de la Szombathely (Unga
ria), jucătorul român Mihai Vanță
l-a învins cu 7—5, 6—4 pe olandezul
Loder, iar Gheorghe Cosac l-a eli
minat cu 7—5, 6—2 pe Iamroz (Po
lonia). Italianul Pigato a cîștigat cu
6—3, 4—6, 6—1 partida, cu Andrei
Dirzu.

CROS. Desfășurată pe străzile ora
șului Moscova, tradiționala cursă
internațională organizată de ziarul
„Trud" a revenit la actuala ediție
atletului sovietic Viktor Gural, înre
gistrat pe distanța de 30 km cu tim
pul de lh30'03”.
în proba similară feminină, pe pri
mul loc s-a situat Garifa Baiajanova — lh46’08”.
La startul întrecerii au fost prezenți 600 de sportivi și sportive din
12 țări.

POLO. în ziua a doua a „Cupei
Mondiale" la polo pe apă, ce se des
fășoară la Salonic, reprezentativa
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 11—4

Confecții și tricotaje de sezon
frumoase, moderne
Magazinele comerțu
lui de stat din Capi
tală și din întreaga
țară au pus in vinzare
confecții și tricotaje de
sezon in pas cu moda.
Concret, care sint cele
mai noi și solicitate
articole existente in
raioanele specializate
ale marilor magazine
și ce recomandă spe
cialiștii in domeniu ?
O discuție cu Elena
Popescu, de la între
prinderea comercială
de stat „Cocor" din
Capitală, este edifica
toare. La confecții fe
mei, de exemplu, atit
la „Cocor", cit și la
„Victoria",
„BucurObor, „Unirea", „Con
fecția" — ca să amin
tim doar citeva din
Capitală — pot fi pro
curate bleizere și ja
chete din măteriale
Damast, Romina, Mal
vina, Cosmos, in uni
sau in carouri ; compleuri din stofă sută
la sută lină sau in amestec, uni sau in
dungi ; compleuri din
tercoturi in diferite
modele și poziții colorlstice ; fuste și blu
ze din țesături subțiri,
din bumbac sută la
sută sau tip bumbac,
uni sau imprimate.
Toate acestea, prin
croială, culori și mo
dele, sint creații noi
ale unor reputate fa
brici din țară. Din
aceleași magazine se

pot procura rochii in
tr-o variată gamă de
țesături subțiri.
Pentru bărbați exis
tă la vinzare cămăși
din diferite țesături,
uni, carouri sau in
dungi, cu minecă lun
gă sau scurtă, cu sau
fără accesorii, panta
loni din stofă lină
sută la sută sau in
amestec, pantaloni din
diverse tercoturi, pensați sau clasici, bluzoane din tercoturi
cu o varietate de
desene și poziții coloristice. Nici copiii
n-au fost neglijați in
ce privește moda de
sezon. Pentru fetițe,
de exemplu, se .află
în raioanele speciali
zate ale magazinelor
comerțului de stat ro
chii, care mai de care
mai atrăgătoare prin
croială, culori și acce
sorii.
In ce privește trico
tajele, fabricile de pro
fil au lansat o serie
de bluze tip bumbac
pentru adulți și copii,
pulovere și veste din
fire PNA, in diferite
culori, fuste și com
pleuri din PNA și melană tip bumbac pen
tru femei, rochițe și
bluze cu minecă scurtă
din tricot tip bum
bac, pantaloni scurți
din amestec PNA cu
pollester.
Pentru acest sezon
se recomandă fusta
largă cu pense, cu

bleizere mai lungi,
compleurile cu fuste
drepte, bluzele cu mi
necă chimono sau că
zută, cu guler rever
sau gen tunică ; pan
talonii pensați, mai
conici la bază, cu tighele, cu capse, cu
două sau trei pense ;
rochiile cu fuste am
ple, montate pe cor
don, sau cele drepte
cu decolteu prelungit
pe umăr. După cum
ne spunea interlocu
toarea noastră,
se
poartă confecția și tri
cotajul care se armo
nizează
perfect cu
firea, cu temperamen
tul, cu gustul fiecăre
ia sau fiecăruia din
tre noi. Colectivele
unor reputate fabrici
de confecții și trico
taje din Iași, Craiova,
Bacău, Tîrgu Mureș,
Arad, Tîrgu Jiu, Bucu
rești, Sighișoara, Tirgu Secuiesc și altele
s-au întrecut in a tri
mite magazinelor co
merțului de stat din
întreaga țară produse
moderne, de calitate
net superioară, intr-o
mare varietate de mo
dele și culori. O vizită
prin raioanele specia
lizate ale comerțului
de stat poate convin
ge pe oricine că are
de unde alege, că are
cu ce să-și completeze
ținuta vestimentară cu
noutăți de sezon.

Marta CUIBUȘ

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„ECONOMIST" (Marea Britanie)

★

• La Ploiești s-a disputat me
ciul dintre selecționatele Româ
niei și Turciei, contînd pentru pre
liminariile campionatului european
de fotbal rezervat echipelor de ju
niori I.
Fotbaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 3—1 (1—1), prin
golurile marcate de Stănici (min. 21
— din lovitură de la 11 m și min.
52) și Răducioiu (min. 63). Golul oas
peților a fost înscris de Faruk (min.
36). • La Pori, în meci pen
tru preliminariile turneului olimpic
de fotbal, echipa Finlandei a învins
cu scorul de 2—1 (2—0) formația
Austriei. Au marcat Myyry, Niinima,
respectiv Marko. • In meci amical,
disputat Ia Karl Marx-Stadt, selec
ționata olimpică a Cehoslovaciei a
întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) echipa similară a R.D. Germane. Uni
cul gol al partidei a fost înscris in
minutul 49 de Pavlik.

TENIS DE MASA : La Bistrița, prima ediție
a campionatelor internaționale ale țării noastre
Prima ediție a campionatelor in
ternaționale ale României la tenis
de masă-juniori se va desfășura la
Bistrița, in zilele de 15, 16 și 17 mai.
Și-au confirmat participarea sportivi
și sportive din Polonia, Cehoslova
cia, Israel. R.D. Germană, Ungaria,
Bulgaria, Belgia și Franța.
Țara noastră va fi reprezentată,
printre alții, de Călin Creangă, Ti-

în magazinele comerțului de stat:

urmat la 27” de un pluton numeros,
în care se aflau și cicliștii români
Valentin Constantinescu și Ionel
Gancea. In clasamentul general indi
vidual, pe primul loc a trecut Uwe
Raab (R.D.G.).
Astăzi se desfășoară etapa a 6-a
Most — Praga (152 km).
★

(4—2, 2—0, 2—0, 3—2) formația Gre
ciei, iar selecționatele R.F. Germa
nia și Iugoslaviei au terminat la egalitate : 12—12 (1—2, 2—3, 4—4,
5—3). Alte rezultate : S.U.A. — Spa
nia 8—7 (3—3, 2—1, 2—2, 1—1) ; Ita
lia — Cuba 10—9 (2—0, 3—2, 3—3,
2—4).

AUTOMOBILISM. Cursa interna
țională automobilistică desfășurată
pe circuitul de la Silverstone (An
glia) a revenit pilotului american
Eddie Cheever, care la volanul unei
mașini „Jaguar" a realizat o medie
orară de 198,570 km.
CICLISM. Etapa a 19-a a turului
ciclist al Spaniei, Barco-Avila (213
km) a fost ciștigată de rutierul fran
cez Laurent Fignon in 5h47'25” (me
die orară 37,785 km). Liderul clasa
mentului, irlandezul Sean Kelly, a
abandonat după 15 km de la start,
suferind de un puseu inflamator pe
rineal. In fruntea clasamentului ge
nerai individual a trecut din nou
columbianul Luis Herrera.

Apărarea mediului înconjurător,
problemă la ordinea zilei
In contextul inaugurării „Anului (vest-)european al mediului încon
jurător", in articol se dezbate necesitatea luării unor măsuri pentru apă
rarea -echilibrului ecologic la scara întregului continent.

Se spune că peste jumătate din
copacii pădurilor din R.F.G. sint
afectați de poluarea aerului ; in fie
care an. țările Comunității Econo
mice Europene (C.E.E.) degajă în at
mosferă 18 milioane tone de bioxid
de sulf și 10 milioane tone oxizi de
nitrogen. In „Anul (vest-) european
al mediului înconjurător" — care a
început la 21 martie — C.E.E. speră
să-i determine pe vest-europeni să
se gîndească mai bine la aceste
lucruri. Pînă acum, creșterea con
științei privind pericolele ecologice
pe acest continent foarte populat
a luat-o înaintea măsurilor politice
și de control necesare pentru a le
diminua.
De 200 de ani, în Europa se depun
mari cantități de substanțe toxice
în apă, aer și pe sol. Dar abia acum
au început locuitorii continentului
să se neliniștească de efectul pe
care il are acest lucru. îngrijorarea
lor a fost agravată de unele acciden
te, cum a fost cel de la Cernobîl, sau
cazul deșeurilor toxice de la Basel.
Majoritatea guvernelor admit nece
sitatea unei mai mari cooperări in
ternaționale împotriva poluării.
Poluarea a fost tratată întotdeauna
ca o problemă locală. Dar așa ceva
nu mai este acum posibil. Orașele
Europei erau altădată înnegrite de
fumul care ieșea pe coșurile case
lor încălzite cu cărbuni ; acum
multe' case sint încălzite cu electri
citate generată de centrale energe
tice, din ale căror coșuri înalte iese
un fum care otrăvește lacurile și
distruge păduri situate la sute de
mile depărtare. Savanții vorbesc
despre o posibilă catastrofă mondială
dacă oamenii vor continua să pro
ducă spray-urile cu aerosoli, care ar
putea distruge pătura de ozon a
atmosferei superioare ; americanii
îi acuză pe vest-europeni că tergi
versează luarea măsurilor în această
problemă.
Fiecare țară yest-europeană iși
protejează propriile interese. Franța,
situată mai aproape de izvorul Ri
nului, este mai puțin preocupată în
problema purității apelor acestui
fluviu decît Germania occidentală și
Olanda, care sint situate mai spre
vărsare și care au de soluționat
problema deșeurilor toxice.
Deosebit de gravă este problema
emanațiilor de oxid de sulf și Oxid
de azot în atmosferă. Moartea co
pacilor din R.F.G. și otrăvirea lacu
rilor scandinave din cauza „ploilor
acide" au atras atenția asupra unora
dintre efectele nocive ale acestor
două gaze. Marea Britanie a discutat
cu celelalte țări membre ale C.E.E.
reducerea emanațiilor de bioxid de
sulf cu 13 la sută în decurs de 13
ani sau cu pină la 60 la sută într-o

perioadă mai lungă ; echipamentul
pentru desulfurizare este incă destul
de costisitor, însă un început s-a
făcut.
In schimb, s-au înregistrat progre
se slabe in ceea ce privește limita
rea emanațiilor de oxid de azot ;
propunerea unei comisii a C.E.E.,
privind reducerea cu 40 la sută a
producției de oxid de azot pînă în
1995 a întîmpinat o puternică rezis
tență. Cea mai importantă sursă de
poluare o reprezintă gazele #e eșa
pament ale autovehiculelor. Situația
este cit șe poate de delicată pentru
vest-germani : lor le place să circule
cu viteze mari (ceea ce sporește
poluarea), dar iubesc tot atit de
mult pădurile, la a căror distrugere
contribuie poluarea. După ce au pre
conizat inițial introducerea unui
sistem de limitare a vitezelor pe
autostrăzi, au hotărît să prevadă
automobilele cu convertizoare cata
litice — ceea ce costă însă scump.
Acum încearcă să convingă și alte
țări să facă acest lucru.
Indiferent de tehnologia corectivă
aplicată, arderea combustibililor
fosili va continua să genereze
substanțe secundare nedorite, care
se vor adăuga bioxidului de carbon
acumulat în atmosferă. In viitorul
previzibil, singura cale de înlocuire
a unor asemenea combustibili este
energia
nucleară.
Susținătorilor
energiei nucleare le revine acum
sarcina de a dovedi că este și foarte
sigură. Dezvoltarea în Suedia și
R.F.G. a unor reactoare „de maximă
siguranță", înconjurate de apă borată, care răcește reactorul și tot
odată absoarbe radioactivitatea —
dacă eventual apare această necesi
tate — ar putea indica direcția de
dezvoltare a tehnologiei viitoare.
După incendiul care a. izbucnit
anul trecut în apropiere de Basel,
la Sandoz, s-au făcut auzite apeluri
în favoarea unor controale mai stric
te asupra folosirii și depozitării
substanțelor chimice toxice. Incen
diul de la Sandoz ar fi putut să nu
polueze Rinul dacă ar fi fost respec
tat spiritul acordurilor încheiate
după accidentul de la Seveso (Ita
lia) din 1976. Normele de depozitare
a deșeurilor variază mult de la o
țară vest-europeană la alta. Majori
tatea țărilor occidentale au aplicat
principiul „cel care poluează plă
tește", dar nu există încă un sistem
internațional de compensații.
Efortul de a elabora acorduri între
țări este inutil dacă aceste acorduri
sint ignorate. Multe guverne vesteuropene nu le pun în aplicare cum
trebuie ; nici măcar directivele
C.E.E., care se presupune că sint
obligatorii din punct de vedere legal,
nu se aplică — iar o soluție nu se
întrevede.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• CERNEALĂ ELECTRONICĂ.
Serigrafia, practicată pină nu demult doar
în industria poligrafică, a devenit și un
procedeu deosebit de interesant de fabri
care a componentelor electronice „hibride"
folosite in telecomunicații, in domeniul
aparatelor electrocasnice etc. Acest pro
cedeu permite imprimarea, pe un suport, a
circuitului electronic, prin simpla depunere
și polimerizare a unei „cerneli" obținute
dintr-un liant și din particule metalice,
în general de argint sau de cupru. Ulte
rior însă, se impune efectuarea unui pre
tențios tratament termic (la 180 grade
Celsius, timp de 60—90 minute) al stratu
rilor de cerneală depuse. Iată însă că in
Franța, în cadrul Laboratorului de organizare moleculară și micromoleculară. de
pe lingă Centrul național de cercetări
științifice, s-a reușit simplificarea acestui
procedeu printr-o nouă tehnică ce permite reglarea creșterii temperaturii produse intr-un material conductor de mică
grosime, atunci cind este supus unui tra-

tament termic prin microunde. Astfel, se
evită distrugerea materialului conductor,
modifieîndu-se repartizarea cîmpului elec
tromagnetic care acționează asupra aces
tuia și diminuîndu-se focalizarea cîmpului
pe particulele metalice ale cernelii. Du
rata tratamentului termic este acum de
numai citeva minute, iar conductibilitatea
și rezistența la uzură a circuitelor cresc
considerabil.

• SOLUȚIE

ANTIPOLUAN

TĂ. Arsenalul de mijloace de intervenție,
în cazul deversării țițeiului in ape, s-a Îm
bogățit cu un nou material pus la punct
de specialiști ai Institutului de cercetări
pentru industria minieră din Leningrad,
întocmai ca un burete, acesta absoarbe
produsele petroliere de pe suprafața apei.
Noul material, obținut din turbă supusă
unor tratamente termice, este deosebit de
ușor și de poros. Zonele afectate de po
luare se imprejmuiesc cu „saltele" confec

ționate din noul material. O „saltea" are
12 metri lungime și cintărește doar 12
kilograme, dar absoarbe o cantitate de
țiței de citeva ori mai mare decit propria
greutate.
In curind, adevărata flotă de 150 de
ambarcațiuni „ecologice" ale orașului
Leningrad (dotate cu diferite dispozitive
pentru curățirea apelor, ridicarea bușteni
lor căzuți la fund și cosirea algelor) va
practica in mod curent și noua metodă —
mai simplă, mai ieftină și mai eficientă —
de înlăturare a poluării cu țiței.

• TELEFON „INTELIGENT" ?
Discul cu numere șl chiar tastele de co
mandă cu care sint prevăzute aparatele de
telefon ar putea deveni de domeniul tre
cutului, fiind suplinite prin adresarea
directă către aparat a celui ce dorește să
aibă o convorbire telefonică. Un asemenea
telefon a și fost realizat in Anglia de
către un grup de cercetători ai companiei
„Telecom". Este vorba de un „aparat cu

»<

control automat al vorbirii". Noul tip de
telefon se aseamănă cu modelele clasice,
dar incorporează un microcalculator și un
mic ecran pe care se afișează numerele,
acestea formindu-se automat, la comanda
verbală a utilizatorului. In acest sens, este
suficient să se rostească numărul în fața
unui microfon manual obișnuit. In memo
ria microcalculatorului se pot stoca pină
la 50 de formule necesare, cum ar fi :
„formează numărul" sau „acasă". Deocam
dată, telefonul este astfel programat incit
să funcționeze doar cind recepționează
vocea unui anumit utilizator. Se preconi
zează insă ca aparatul, in viitoarele sale
modele cu microfon încorporat, să „accep
te" instrucțiuni de la orice persoană. După
enunțarea comenzii : „formează cutare nu
măr". aparatul preia restul sarcinilor pînă
obține legătura. Numerele folosite frecvent
pot fi stocate în memoria microcalculato
rului sub un anumit cod. Altfel spus,
utilizatorul poate, bunăoară, adrpsa coman
da : „acasă", „serviciu", „spital de ur-

gență" etc., aparatul îndeplinind Întocmai
instrucțiunea primită. Succesul în realizarea noului tip de telefon constă mai ales
în faptul că memoria sa a putut fi încorporată intr-un ansamblu de dimensiunea
unui telefon obișnuit.

• PENTRU PROTECȚIA OCHI
LOR. Afișajul numeric al ceasurilor și
al calculatoarelor electronice, bunăoară,
este asigurat. în mod obișnuit, de cristale
lichide sau de un sistem de diode emiță
toare de lumină. Aceste afișaje necesită o
sursă constantă de curent electric pentru
schimbarea cifrelor, dar și pentru ca ele
să se mențină vizibile. Recent, la Univer
sitatea din Florida a fost conceput însă un
nou dispozitiv care amintește oarecum de
începuturile alimentării cu electricitate.
Componenta sa de bază o formează un
material (trioxid de tungsten) care, deși
transparent, devine albastru prin activare
cu curent electric. Acest material „electro-

*

cromatic" iși păstrează culoarea albastră,
fără aport suplimentar de electricitate,
pină cind culoarea este anulată de un
curent de întoarcere (invers).
In principiu, cind se „injectează" elec
troni în trioxidul de tungsten, aceștia sint
blocați în zone din apropierea atomilor de
tungsten. Pentru a se transfera dintr-o
asemenea zonă de blocaj în alta din struc
tura materialului, acești electroni necesită
doar un foarte mic aport de energie. Dat
fiind că lumina roșie asigură tocmai apor
tul de energie necesar transferului, mate
rialul o absoarbe și transmite lumină al
bastră. Extragerea electronilor, prin in
versarea curentului, întrerupe procesul de
absorbție. Se apreciază că noul dispozitiv
va putea fi folosit cu succes atit pentru
afișajul electronic, cit șl pentru controlul
iluminării. Bunăoară, mici ecrane electrocromatice (care din transparente pot de
veni de un albastru închis), montate pe
căștile sudorilor, ar putea deveni un efi
cient filtru pentru protecția ochilor.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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IN CONCEPȚIA ROMÂNIEI - BELBTIfl OEZflRMflREDEZI/OLTARE,
PROBLEMĂ ESENȚIALA A CONTEMPORANEITĂȚII

1- Un imperativ al păcii, securității și stabilității
în întreaga lume
„Trebuie să pornim de la realitatea lumii de azi, de la faptul că între
problemele subdezvoltării economice, problemele politice și ale dezarmării există
o interdependență și condiționare reciprocă. Numai soluționarea complexă,
într-un mod nou, democratic a acestora ya deschide calea spre o lume
a dreptății și echității sociale, spre o lume mai dreaptă și mai bună pe
planeta noastră“.

NICOLAE CEAUȘESCU
La sediul Organizației Națiunilor Unite au luat sfîrșit, recent, lucrările ultimei sesiuni a Comitetului
pregătitor al Conferinței internaționale privind inter
dependența dintre dezarmare și dezvoltare, preconi
zată a avea loc, tot la sediul O.N.U., în perioada
24 august — 1.1 septembrie ; sesiunea, la care au
participat reprezentanții a 54 de state, între care și
România, a aprobat un proiect preliminar de docu
ment final, care urmează a fi supus spre dezbatere
amintitei conferințe.
Problematica generală a înfăptuirii dezarmării și a
accelerării progresului țărilor în curs de dezvoltare,
relația directă între aceste două cerințe majore ale
actualității au format și formează, de altfel, preocu
parea a numeroase foruri și reuniuni internaționale,
prilejuind luări de poziție în care acest raport de in
terdependență este abordat din diverse unghiuri de
vedere.
In acest cadru se înscrie și MESAJUL ADRESAT DE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU RECENTEI REU
NIUNI MINISTERIALE DE LA HAVANA A „GRUPULUI

Dezbaterile pe plan international
pun constant în lumină cit de strin
gentă a devenit înfăptuirea dezar
mării in condițiile in care creșterea
cheltuielilor militare afectează în
mod nemijlocit evoluțiile economiei
mondiale, puternic grevată de feno
menele de criză, de accentuarea
subdezvoltării, de fluctuațiile mone
tare imprevizibile, de povara dato
riilor externe, de accentuarea protectionismului s.a. în mod deosebit,
se subliniază că sectoarele orientate
spre producția militară sustrag sco
purilor civile fluxuri considerabile
de capital si importante resurse și
forte de muncă, cu amplele consecin
țe negative ce decurg de aici. în ase
menea împrejurări, tot mai mult se
evidențiază realitatea că adoptarea
unor măsuri eficiente de dezarmare
nu numai că ar întări pacea și secu
ritatea internațională, dar ar crea, în
același timp, o bază sigură pentru
dezvoltarea sănătoasă a tuturor țări
lor.
După cum se poate vedea. în aceste Ibncluzii se regăsesc idei, teze,
poziții pe care România socialistă,
prin glasul de înaltă autoritate al
președintelui Nicolae Ceaușescu. le-a
susținut și le susține în modul cel
mai statornic si în sprijinul cărora
tara noastră militează neabătut. O
dată mai mult se adeverește că,
răspunzînd intereselor vitale ale po
porului nostru, politica externă, ac
tivitatea internațională a României
se înscriu pe linia cerințelor funda
mentale ale dezvoltării istorice, vin
în întîmpinarea intereselor si aspi
rațiilor întregii umanități.

O URIAȘĂ ACUMULARE
DE MIJLOACE DE DISTRU
GERE, O IMENSĂ RISIPĂ DE
FONDURI Șl RESURSE. Tă
cerea la măsuri reale, efective de
dezarmare, pentru care secretarul
general al partidului. președintele
Republicii, se pronunță cu atița fer
mitate. constituie imperativul cel mai
arzător al contemporaneității, tocmai
pentru că escalada continuă, canti
tativă și calitativă, a înarmărilor
sporește nemăsurat riscul unei con
flagrații. cu repercusiuni catastrofa
le pentru însăși menținerea condi
țiilor de viată pe planeta noastră.
Proliferarea extraordinară a siste
melor si tipurilor de arme nucleare
— de Ia rachetele intercontinentale
supersonice, cu 10—12 focoase ato
mice. fată de care bombele ce au
distrus Hiroshima și Nagasaki par o
jucărie de copil, la rachetele cu rază
medie de acțiune și cele operativtactice și de la minele atomice
la obuzele de artilerie nucleară ;
apariția
armelor
„inteligente",
care se îndreaptă singure spre
țintă ; dezvoltarea armelor chimice
binare și a celor biologice, cu
efecte devastatoare ; progresele înre
gistrate în crearea de arme „meteo
rologice" și „geologice" și alte arme
similare, concepute ca mijloc de a
declanșa cataclisme naturale ; in
fine, perfecționarea chiar și așaziselor arme „convenționale", a căror
capacitate de distrugere a atins pra
guri de neînchipuit — toată această
panoplie înspăimîntătoare creează o
primejdie uriașă la adresa omenirii,
primejdie care poate fi dezamorsată
numai prin inițierea unui proces
treptat, dar concret și eficient, de
dezarmare.
în același timp, deturnând din cir
cuitul productiv fonduri imense, ci
frate in prezent la 1 000 miliarde do
lari anual, importante mijloace șl
resurse materiale. înarmările, chiar
si fără a fi folosite, au consecințe
din cele mai nefaste, agravează tot
mai mult problemele economice și
sociale ale națiunilor angrenate în
această spirală tot mai vertiginoasă,
ale lumii in ansamblu.
Iată de ce, manifestînd o profundă
răspundere fată de soarta păcii și a
civilizației. România socialistă, pre
ședintele ei acționează cu atîta vi
goare și tenacitate pentru un program
complex de dezarmare generală,
care, având ca punct central dezar
marea nucleară și prevăzînd tot
odată reducerea tuturor tipurilor de
arme și a trupelor, include, ca o
componentă organică, ca un factor
primordial, diminuarea concretă,
efectivă a cheltuielilor militare.

SUBDEZVOLTA
REA: „BOMBĂ SOCIALĂ"
CU EXPLOZIE ÎNTÎRZIATĂ.

CELOR 77", consacrată pregătirii celei de-a Vll-a se
siuni a UNCTAD, mesaj care a evidențiat, o dată mai
mult, însemnătatea fundamentală pe care o prezintă
asigurarea dezvoltării economico-sociale independente
a țărilor „lumii a treia", lichidarea, într-un timp cit
mai scurt, a stării de subdezvoltare.
Desigur, relația dezarmare-dezvoltare - temă că
reia ziarul nostru îi va consacra o serie de articole comportă un șir de aspecte și implicații fundamentale,
reprezentînd : una din cerințele majore ale păcii și sta
bilității omenirii ; o condiție de bază a eliminării sub
dezvoltării ; o premisă indispensabilă pentru soluțio
narea dificultăților economiei mondiale ; o cale prin
cipală pentru dezvoltarea încrederii și extinderii coope
rării între state ; o necesitate pentru asigurarea drep
turilor omului în ansamblul lumii contemporane.
In cele ce urmează ne vom ocupa de primul dintre
aceste aspecte, respectiv de relația dezarmare-dezvol
tare ca imperativ al păcii, securității și stabilității mon
diale.

Un asemenea program de dezarmare
pentru care militează România și
care, într-o formă sau alta, își gă
sește o tot mai largă recunoaștere și
audiență internațională, inclusiv in
documentul de lucru ce urmează a
fi înaintat viitoarei conferințe in
ternaționale de Ia sediul O.N.U., ar
duce la eliminarea sau reducerea
substanțială nu numai a armelor
nimicitoare aflate astăzi în arsena
lele mondiale. S-ar deschide, prin
aplicarea unui astfel de program, și
calea anihilării unei alte arme, o
armă aparte, care nu are nici efecte
mecanice sau termocalorice devasta
toare. nu emite nici radiații ucigă
toare, nu degajă nici substanțe
otrăvitoare, dar pe care unii o asea
mănă totuși cu cea nucleară. Este
vorba de „bomba cu explozie în
târziată", cum este denumită frec
vent subdezvoltarea.
Studii și rapoarte întocmite sub
egida a diferite organizații și orga
nisme internaționale conturează ta
bloul dramatic al situației țărilor
„lumii a treia", care se prăbușesc
tot mai mult spre adîncurile sărăciei
și mizeriei. Ce poate fi mai zgudui
tor decît faptul că, de la începutul
acestui deceniu, în loc să crească,
producția pe locuitor a țărilor în
curs de dezvoltare. unde trăiesc
două treimi din populația actuală de
cinci miliarde a planetei, a scăzut
în fiecare an, în medie, cu 1,3 la
sută ; că datoria externă a acestor
țări a crescut din 1970 pînă în pre
zent de peste 10 ori, atingind ac
tualmente cifra fabuloasă de 1035
miliarde dolari ; că, dacă în 1970
nivelul de trai din aceste țări era
în medie de 14 ori mai scăzut în
comparație cu țările dezvoltate,
astăzi este de peste 16 ori mai re
dus : că în domeniul tehnico-științific le revine acestor țări doar 5 la
sută din capacitățile existente pe
plan mondial față de 95 la sută cit
revine țărilor dezvoltate ; că numă
rul șomerilor totali sau parțiali de
pășește o jumătate de miliard, iar
unul din trei locuitori din țările
respective realizează un venit anual
sub 300 de dolari, adică mai puțin
de 1 dolar pe zi. Toate acestea duc
la o polarizare fără precedent pe
plan economic și social : în timp ce
la un pol se acumulează tot mai multă
bogăție, la celălalt, sărăcia atinge
trepte incredibile. Sînt evoluții ce con
firmă întru totul teza formulată de
tovarășul Nioolae Ceaușescu încă la
Conferința națională din 1982 a
partidului în sensul că în prezent
contradicția dintre țările sărace și
cele bogate capătă astfel un carac
ter tot mai ascuțit și tinde să devină
cea mai importantă contradicție a
epocii contemporane. O contradicție
care nu poate să nu ducă la creș
terea continuă a tensiunii, la ascu
țirea situației de criză, la creșterea
continuă a pericolului de „explozie",
de conflicte șl războaie.

ÎNARMĂRILE SI DEZVOL
TAREA, O ECUAȚIE CU TER
MENI CE SE EXCLUD RE
CIPROC. Practic, aceasta creează
serioase primejdii pentru întreaga
dezvoltare economică și socială,
pentru însăși pacea lumii. Cum
ar putea fi altfel, cînd — în
condițiile contrastului tot mai evident și mai tragic dintre opu
lența unui mic număr de state
și mizeria și suferințele marii ma
jorități a omenirii — zilnic se iro
sesc pentru inarmări mai bine de
2,7 miliarde dolari și tot zilnic pier
de inanițite și de boli intre 40 000
și 50 000 de copii, adică în medie
unul la fiecare 1,5—2 secunde? Cînd
circa un miliard de oameni sînt
lipsiți de știința de carte, iar două
miliarde nu au acces la apa pota
bilă, cind remarcabile competente
(peste 500 000 de cercetători și savanți) și mijloace științifice sînt
blocate în scopuri militare, in detri
mentul unor programe indispensa
bile pentru progresul civilizației
umane, cu toate urmările ce decurg
de aici pentru solutionarea unor
nevoi presante în domeniile sănătă
ții. învățămintului, în general ale
calității vieții, ale nivelului de trai
al popoarelor ? Cînd într-o lume
bântuită de spectrul crizei de mate
rii prime și energie continuă să se
irosească, în cantități incomensura
bile. resurse din cele mai pre
țioase ?
Oricît de sumare și incomplete ar
fi asemenea date. ele dezvă
luie un adevăr ineluctabil și. în

același timp, o situație ce nu mai
poate dăinui. Și anume că dezvol
tarea și cursa înarmărilor sînt două
noțiuni incompatibile, tocmai dato
rită faptului că în mare parte, la
nivel national și internațional, ele
își împart aceleași resurse limitate,
ponderea principală revenind celui
de-al doilea termen al acestei ecua
ții, respectiv înarmărilor. Ce poate
fi mai relevant că începind din
1960 s-au cheltuit în scopuri mili
tare 14 000 miliarde de dolari, în
timp ce creșterea producției mon
diale s-a cifrat doar la 8 600 miliar
de de dolari ? Iată de ce se poate
spune că s-a creat o situație care,
în orice moment, poate deveni ex
plozibilă in sensul cel mai propriu
al cuvântului.
Or, trecerea Ia dezarmare ar înde
părta o asemenea primejdie, ar eli
bera mijloacele financiare, materiale,
umane necesare rezolvării dosarelor
atît de urgente existente, asigurării
progresului general al popoarelor.
Nu este nevoie de calcule compli
cate pentru a demonstra ce efecte
binefăcătoare ar avea reconversiunea treptată a programelor de înar
mări în programe de dezvoltare, așa
cum a propus și propune România.
Se poate afirma, așadar, că dezar
marea slujește cauzei păcii pe trei
căi, din trei unghiuri de vedere :

In

primul rînd, prin diminua
rea ȘI ELIMINAREA MIJLOACE

LOR DE DISTRUGERE A OMENI
RII ; ÎN AL DOILEA RÎND, PRIN
OPRIREA
TENDINȚELOR
DE
ASCUȚIRE SPRE FAZE TOT MAI
CRITICE A ANTAGONISMELOR
DINTRE NAȚIUNILE BOGATE ȘI
CELE SĂRACE ALE PLANETEI ;
ȘI, ÎN AL TREILEA RÎND. PRIN
FAPTUL CA DESCHIDE ORIZON
TURILE UNUI PROGRES GENE
RAL, ALE DEZVOLTĂRII ÎNTRE
GII OMENIRI.

PASUL CEL MAI LESNI
CIOS, MĂSURA CEA MAI
SIMPLĂ. Iar pasul cel mai lesni
cios, măsura cea măi simplă, eficace
și directă pe calea trecerii la dezar
mare este oprirea și reducerea chel
tuielilor militare. Sint cunoscute
propunerile, inițiativele și demersu
rile constante în acest sens ale țării
noastre, îndemnurile sale stăruitoare
de a se trece de la declarații de
intenții la măsuri concrete, de la
vorbe la fapte, exemplul pe care l-a
dat anul trecut prin reducerea uni
laterală cu 5 la sută a efectivelor și
armamentelor și cu aproape 10 la
sută a cheltuielilor militare. Necesi
tatea arzătoare a opririi escaladei
cheltuielilor militate și-a găsit re
cent expresia și în propunerea adre
sată de țara noastră. în numele
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia, statelor membre ale
N.A.T.O. de a se institui, pe bază
de reciprocitate, un moratoriu de
1—2 ani asupra cheltuielilor mili
tare, ceea ce ar croi drum și altor
măsuri mai substanțiale pe linia
destinderii, securității, dezarmării.
Firește, stăvilirea cursei înarmări
lor. declanșarea unui proces auten
tic de dezarmare și, în acest cadru,
înghețarea și apoi reducerea in
procente tot mai substanțiale a
cheltuielilor militare, nu sânt pro
cese nici simple, nici ușoare. Mai
mult ca oricînd, factorii de decizie,
statele lumii sînt chemate să dea
dovadă de voința politică neoesarâ
— ținind seama și de alte aspecte
ale dezarmării, ce se dezbat in
prezent în diferite foruri — pentru
a nu se irosi prilejul adoptării unor
măsuri de mult scadente Ia viitoarea
conferință internațională asupra re
lației dezarmare-dezvoltare.
În spiritul poziției consecvente,
principiale, promovată cu atîta stră
lucire de președintele
Nicolae Ceaușescu. România nutrește
convingerea că, prin eforturile co
mune ale statelor, în numele aspira
țiilor supreme de pace și progres
ale popoarelor, manifestindu-se luci
ditate și spirit de răspundere, făcînd
să prevaleze, dincolo de interesele
înguste, oerințele cu adevărat vitale
și esențiale ale întregii umanități,
este posibil să se ajungă la înțele
geri cane să deschidă perspectiva
unei lumi eliberate de povara sufo
cantă a înarmărilor, o lume mai
bună și mai dreaptă, care să asigure
condiții de dezvoltare pașnică și
propășire tuturor națiunilor.

Manifestări consacrate aniversării
independenței de stat a României
In diferite țări ale lumii au avut loc noi manifestări consacrate zilei
de 9 Mai, dată la care poporul român a sărbătorit, intr-o deplină unitate
de gind și faptă, Ziua independenței de stat a României, Ziua victoriei
asupra fascismului și Ziua eroilor patriei.

MAPUTO. — în capitala Repu
blicii Populare Mozambic s-a des
chis o expoziție de fotografii infățișind momente semnificative din
lupta poporului român pentru nea
târnare. precum și aspecte ilustrative
ale marilor realizări in toate dome
niile obținute de România socialistă.
Domingo Manuel Matola. membru
al conducerii Institutului Mozambi
can de Solidaritate și Prietenie cu
Popoarele AMASAP, a evocat izbinzile poporului român in construcția
noii societăți. precum și de
mersurile și inițiativele tovarășului
Nicolae Ceaușescu în marile pro
bleme ale lumii contemporane. A
fost evidențiată, de asemenea, dina
mica relațiilor de prietenie și cola
borare dintre popoarele român și
mozambican.

BRASILIA. — La Brasilia a avut
loc o manifestare in cadrul căreia
a fost relevată semnificația istorică
a zilei de 9 Mai pentru poporul ro
mân. De asemenea, au fost organi
zate o expoziție de fotografii sub
genericul „Lupta pentru indepen
dență națională a poporului român
reflectată in artele plastice", precum
și un stand de carte istorică româ
nească.
Reprezentanții brazilieni au făcut
aprecieri elogioase Ia adresa politicii
independente de pace și colaborare
cu toate țările pe care o desfășoa
ră România, evidențiind inițiativele
președintelui Nicolae Ceaușescu in
favoarea păcii, dezarmării și re
zolvării problemelor internaționale
actuale.
MADRID. — La Madrid a avut
loc o manifestare culturală. în ca
drul unei expoziții de carte româ
nească. la loc de frunte au fost pre
zentate opere din gîndirea social-politică a președintelui
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, a
fost inaugurată o expoziție de repro

duceri după opere de artă si de fo
tografii reflectând .lupta poporului
român pentru unitate si independen
tă națională și înfăptuiri de seamă
ale tării noastre.
Au fost proiectate filme documen
tare prezentînd re.alizări ale po
porului româr».
ATENA. — în cadrul unei reuniuni
organizate la Atena au fost evocate
lupta consecventă a poporului ro
mân pentru libertate și neatârnare,
semnificația dobîndirii independen
ței de stat, a realizării marii unități
naționale a românilor.
Au fost evidențiate, totodată, ini
țiativele și contribuția României, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind promovarea aspirațiilor de
pace, prietenie și colaborare inter
națională ale popoarelor.
Cu acest prilej a fost organizată o
expoziție de panouri fotografice infățișînd cele mai semnificative mo
mente ale intilnirilor pe care le-au
avut președintele Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu, in ulti
mul deceniu, în România și Grecia,
cu șefii de stat și prim-miniștrii
eleni.

BERNA. — în cadrul unei mani
festări desfășurate la Berna a fost
prezentată o expunere in care au
fost subliniate semnificația luptei
poporului român pentru libertate și
independentă, pentru progres social,
coordonatele și continuitatea istoriei
poporului român în spațiul carpatodunărean.
Totodată, au fost evidențiate con
cepțiile și activitatea președintelui
Nicolae Ceaușescu vizind dezvoltarea
economico-socială a României, reali
zările obținute de tara noastră în
diferite domenii, indeosebi în ulti
mele două decenii.
Un Ioc aparte a fost consacrat po
liticii active și inițiativelor președin
telui României în favoarea dezarmă
rii și a păcii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• O declarație a secretarului general al O.N.U. • Convorbiri
egipteano-iordaniene • Noi atacuri israeliene împotriva
taberelor palestiniene
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a declarat
că există un interes sporit pentru
convocarea unei conferințe interna
ționale în problema Orientului
Mijlociu și că există acum perspec
tive mai bune pentru organizarea
acesteia. Cu prilejul primirii am
basadorilor din cele nouă țări mem
bre ale Comitetului special al miș
cării de nealiniere pentru Orientul
Mijlociu și problema palestiniană,
secretarul general al O.N.U. a apre
ciat pozitiv contribuția țărilor ne
aliniate în direcția rezolvării situa
ției din această regiune, informează
agențiile Taniug și Prensa Latina,
în cursul întâlnirii, ambasadorii l-au
informat pe secretarul general al
O.N.U. că se află în contact cu
membrii permanenți ai Consiliului de
Securitate în scopul de a menține
treaz interesul pentru'problema pa
lestiniană și pentru organizarea con
ferinței amintite.

CAIRO 13 (Agerpres). — La Cairo
au avut loc convorbiri între pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak,
și regele Hussein al Iordaniei, care
a făcut o scurtă vizită în capitala
egipteană. Ministrul egiptean al
informațiilor a arătat că a avut loc
un schimb de păreri privind ulti
mele evoluții pe plan arab, proble
ma palestiniană și aspecte ale si
tuației internaționale. Au fost evo
cate eforturile întreprinse de Egipt
și Iordania, alături de celelalte părți
interesate, pentru convocarea uhei
conferințe internaționale în pro
blema Orientului Mijlociu.

LONDRA 13 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat, la Londra,
agenției KUNA, ministrul de stat
pentru afaceri externe al Egiptului,
Boutros Ghali, a arătat că poziția
egipteană de principiu rămine aeeeași în ce privește O.E.P. El a
precizat că țara sa va continua să
sprijine poporul palestinian și a
subliniat, între altele, necesitatea
participării O.E.P. la propusa Con
ferință internațională în problema
Orientului Mijlociu. în context,
Boutros Ghali a evidențiat importan

REZOLUȚIE. Adunarea Mondia
lă a Sănătății a adoptat rezoluția
„Sănătatea populației și serviciile
de protecție a sănătății : studierea
urmărilor posibile ale unui război
nuclear". Documentul exprimă în
grijorarea față de urmările unei
eventuale conflagrații pustiitoare,
lansînd un apel la cooperare cu in
stituțiile interesate din sistemul
O.N.U. și organizațiile internațio
nale pentru efectuarea de studii
privind aspectele medico-sanitare
ale unui război nuclear.

DECLARAȚIE. Guvernul R.P.D.
Coreene se pronunță consecvent
pentru eliminarea pericolului unui
război termonuclear din viața ome
nirii, pentru reducerea armamen
telor nucleare din Europa și din
Asia — a subliniat reprezentantul
Ministerului Afacerilor Externe al
R.P.D. Coreene într-o declarație
pentru presă publicată de agenția
A.C.T.C. Reducerea armamentelor,
arată documentul, constituie cea
mai importantă sarcină a luptei
pentru întărirea păcii și securității
într-un moment cînd crește perico
lul izbucnirii unui conflict nuclear
în Europa, Asia și în alte regiuni
ale lumii.
CONDAMNARE. Primul ministru
al Republicii Zimbabwe, Robert
Mugabe, a condamnat atentatul co
mis la 11 mai de Africa de Sud în
capitala Harare, atentat care s-a
soldat cu moartea unei femei și
distrugerea parțială a unui imobil.
Prin intermediul unor acțiuni de
sabotaj, pregătite și planificate din
timp. Africa de Sud își continuă po
litica sa de destabilizare împotriva

ta cooperării dintre Iordania și
O.E.P., chiar în condițiile in care
acordul iordaniano-palestinian de la
Amman, semnat în 1985, a fost abrogatâ
RIAD 13 (Agerpres). — în cadrul
unei ședințe a cabinetului saudit, re
gele Fahd al Arabiei Saudite s-a
referit la rezultatele reuniunii tri
partite marocano-algerlano-saudite,
desfășurată recent, exprimindu-și
satisfacția în legătură cu discuțiile
care au avut loc. Suveranul saudit
a afirmat că a remarcat o profundă
înțelegere a problemelor arabe im
portante atit din partea președintelui
Algeriei, Chadli Bendjedid, cit și din
partea regelui Hassan al II-lea al
Marocului — transmite agenția
KUNA.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Nave de
luptă israeliene care patrulau în
apele teritoriale ale Libanului au
deschis focul asupra taberei de refugiați palestinieni Rashidiyeh, de
lingă Sour (Tyr), din sudul Libanu
lui, informează agenția KUNA. Pe
de altă parte, artileria israeliană a
bombardat o serie de localități din
sudul Libanului. Trupele de ocupa
ție au operat arestări în rândul
populației libaneze și au efectuat
percheziții.

AMMAN 13 (Agerpres). — în lo
calitățile Nablus și Qalquiliya și în
tabăra de refugiați palestinieni de la
Balata, din 'teritoriul de pe malul
de vest al Iordanului, aflat sub ocu
pație israeliană, au avut loc noi de
monstrații ale populației palestinie
ne. Forțele represive israeliene, în
tărite cu noi efective, au făcut uz
de arme și grenade cu gaze lacri
mogene. S-au înregistrat mai multi
răniți.
GENEVA 13 (Agerpres). — într-o
ședință a Comitetului de arbitraj in
ternațional în problema teritoriului
de frontieră Taba, din Sinai, desfă
șurată la Geneva, reprezentanții
Egiptului și Israelului au prezentat,
miercuri, documentația țărilor lor in
sprijinul pozițiilor susținute privind
această chestiune în litigiu, trans
mite agenția E.F.E.

moscova :

Întîlnire de lucru

a adjuncților miniștrilor de externe din unele țări socialiste
MOSCOVA 13 (Agerpres). —
Miercuri a avut loc la Moscova o
întîlnire de lucru a adjuncților mi
niștrilor afacerilor externe din unele
țări socialiste. Cu acest prilej s-a
făcut un schimb de păreri în legă
tură cu promovarea la cea de-a 42-a

Vizita secretarului general al C.C. al P.C.U.S.
la cosmodromul Baikonur
MOSCOVA 13 (Agerpres). —
Mihail Gorbaciov. secretar general
al C.C. al P.C.U.S., a făcut o vizită
la cosmodromul Baikonur și în ora
șul Leninsk din apropierea acestuia,
relatează agenția T.A.S.S. Secretarul
general al C..C al P.C.U.S. a luat cu
noștință de modelele de tehnică spa
țială. în prezent, precizează agen

Document de lucru prezentat de delegația R.P. Chineze
GENEVA 13 (Agerpres). — într-un
document de lucru prezentat de de
legația R.P. Chineze la Conferința
pentru dezarmare de la Geneva se
arată că. deși accentul principal tre
buie să se pună pe dezarmarea nu
cleară. nu trebuie pierdute din ve
dere importanța și urgenta dezar
mării conventionale.
Documentul, citat de agenția Chi
na Nouă, relevă că cele două prin
cipale alianțe militare trebuie să des
fășoare negocieri in vederea realiză
rii unui acord de reducere drastică
a armamentelor conventionale din

CONFERINȚĂ DE PRESĂ. în
cadrul primei sale conferințe de
presă organizate după depunerea
jurământului, noul prim-ministru
al Maltei, Edward Fenech Adami,
a declarat că guvernul său, în con
formitate cu prevederile Constitu
ției țării, nu intenționează să per
mită amplasarea pe teritoriul
insulei a unor baze militare străine.
DEJUCARE.
Forțele
armate
populare ale Angolei (FAPLA) au
dejucat o tentativă a bandelor
mercenare de a pătrunde în locali
tatea Maquela do Zombo, în dis
trictul Uige, în preajma vizitei

Europa, astfel incit să se ajungă la
un echilibru militar la nivel scăzut,
după cane să se treacă la reducerea
acestor armamente si in alte regiuni
ale lumii.
Subliniind că armele conventiona
le ale țărilor trebuie folosite doar in
scop de apărare, documentul arată
că țările lumii trebuie să-și asume
angajamentul de a se abține de la
folosirea sau amenințarea cu folo
sirea forței in relațiile internaționa
le. de la intervenții si agresiuni ar
mate sau ocuparea militară cu aju
torul forțelor armate conventionale.

Ședința Comisiei sovieto-chineze de colaborare economică,
comercială și tehnico-științifică
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La
Moscova se desfășoară lucrările ce
lei de-a Il-a ședințe a Comisiei
sovieto-chineze de colaborare eco
nomică, comercială și tehnico-științifică — transmit agențiile T.A.S.S.
și China Nouă. Delegațiile celor
două țâri sînt conduse de Nikolai
Talizin, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării al
U.R.S.S., și de Yao Yilin, vicepre-

mier al Consiliului de Stat al R.P.
Chineze.
Miercuri. Nikolai Rijkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S., s-a intîlnit cu Yao Yilin.
în cadrul convorbirii care a avut
loc cu acest prilej a fost evidențiat
progresul realizat in ultimii ani in
relațiile economice, comerciale, ști
ințifice și tehnologice bilaterale.
Părțile au exprimat dorința de a le
dezvolta în continuare.

ATENA, LUCRĂRILE CONGRESULUI P.C. DIN GRECIA
ATENA 13 (Agerpres). — La Ate
na continuă lucrările celui de-al
XII-lea Congres al Partidului Co
munist din Grecia, la care participă
delegați aleși la conferințele distric
tuale, precum și reprezentanți ai
unor partide comuniste și muncito
rești, ai unor mișcări de eliberare
națională.
în cadrul lucrărilor a luat cuvintul secretarul general al C.C. al P.C.
din Grecia. Harilaos Florakis, care a
subliniat că P.C.G. militează pentru
acțiunea unită a forțelor stângii ele
ne, pe baza unui program comun de
transformări, in vederea creării con
dițiilor pentru un nou tip de dezvol
tare a țării.
Totodată, vorbitorul a arătat că

P.C. din Grecia se pronunță pentru
edificarea unei lumi a păcii, fără
arme nucleare, pentru eliminarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de
acțiune din Europa și crearea in
Balcani a unei zone fără arme nu
cleare și baze militare străine, pen
tru soluționarea problemelor globale
cu care se confruntă in prezent
omenirea, in interesul și cu partici
parea tuturor popoarelor.
La lucrări au adresat mesaje da
salut reprezentanți ai conducerilor
principalelor partide din Grecia,
intre care Mișcarea Socialistă Panelenă P.A.S.O.K., Partidul Noua De
mocrație, Partidul Reînnoirea De
mocratică, Noul Partid al Stingi!
Elene.

„Procesul reconcilierii naționale se află
în plină desfășurare”
Declarațiile secretarului general al C.C.
ai Partidului Democratic al Poporului din Afganistan
KABUL 13 (Agerpres). — La Kabul
au fost date publicității răspunsu
rile secretarului general al C.C. al
Partidului Democratic al Poporului
din Afganistan, Najibullah, la în
trebările unor membri ai partidului.
Conducătorul afgan a arătat, in răs
punsurile sale, că procesul reconci
lierii naționale — țel principal al po
porului și partidului — este în plină
desfășurare, acum principalele obiec
tive fiind realizarea, pretutindeni, a
încetării focului, încheierea unui
acord cu partea opusă, vindecarea
rănilor pricinuite de războiul fra
tricid — relatează agenția T.A.S.S.
Conducătorul afgan a relevat, de
asemenea, că este gata să discute cu
conducerea grupurilor de opoziție
propuneri concrete în legătură cu
componența unui guvern de coaliție,
întâlnirile respective ar putea avea
loc la Kabul sau într-o tară- neutră.
Am arătat și repetăm că Partidul
Democratic al Poporului nu intențio

pe scurt

ACORD, Spania și Italia au
semnat, la Madrid, un acord de
cooperare in lupta împotriva tero
rismului și a crimei organizate —
transmit agențiile E.F.E. și A.N.S.A.
în cadrul unei conferințe de pre
să, miniștrii de interne ai celor
două țări au afirmat că acest acord
a fost încheiat deoarece există pro
be certe privind legăturile dintre
organizația extremistă bască E.T.A.
și organizația teroristă italiană au
tointitulată „Brigăzile roșii".

ția, la cosmodrom se efectuează lu
crări in vederea pregătirii lansării
unei noi rachete purtătoare univer
sale. capabilă să plaseze pe orbite
circumterestre atit navete spațiale,
cit și aparate cosmice de .mari di
mensiuni cu destinație științifică -si
pentru nevoile economiei naționale,
inclusiv moduluri pentru stații cu
durată lungă de funcționare.

La Conferința pentru dezarmare de la Geneva
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țărilor vecine — a declarat Robert
Mugabe.

sesiune a Adunării Generale a O.N.U.
a inițiativei țărilor socialiste privind
crearea unui sistem cuprinzător de
pace și securitate internațională.
Din partea țării noastre a partici
pat Traian Pop, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

președintelui țării. Jose Eduardo
dos Santos. După cum informează
surse din Luanda, trupele guver
namentale au dat o ripostă vigu
roasă atacului teroriștilor, pricinuindu-le pierderi grele.
FESTIVAL. La Praga s-a deschis
cea de-a 42-a ediție a festivalului
muzical internațional „Primăvara la
Praga". Concertul inaugural al fes
tivalului a fost susfinut de orches
tra simfonică a filarmonicii cehe
care a interpretat simfonia „Patria
mea" de Smetana.

SESIUNE. La Brazzaville au în
ceput lucrările sesiunii Adunării
Naționale Populare a Republicii
Populare Congo. Luind cuvîntul în
fața forului legislativ suprem, pre
ședintele republicii, Denis Sassou
Nguesso, a reliefat că in cadrul
primului plan de dezvoltare econo
mică și socială a țării — în peri
oada 1982—1986 — au fost înfăp
tuite peste 300 de proiecte econo
mice. Pentru realizarea acestora,
statul a alocat peste 666 miliarde
franci CFA.

CIRCA 10 000 DE STUDENȚI din
Coreea de Sud au participat la
demonstrații și mitinguri de pro

nează să dețină monopolul puterii,
dar aceasta nu înseamnă că partidul
va renunța la linia de construire a
unui Afganistan liber, suveran si în
floritor — a relevat Najibullah,
subliniind, în continuare, că recon
cilierea nu înseamnă o împăcare cu
toți moșierii, deputății și senatorii
regimurilor trecute, ci doar cu aceia
care și-au dovedit atașamentul față
de patrie, recunosc noile realități
din țară,
★

DELHI 13 (Agerpres). — India se
pronunță împotriva oricărui amestec
în treburile interne ale Afganistanu
lui și va saluta reglementarea cit
mai grabnică a situației create în
jurul acestui stat — a declarat un
reprezentant oficial al guvernului in
dian, citat de agenția T.A.S.S. India,
a arătat el, sprijină inițiativele se
cretarului general al O.N.U., care
vizează restabilirea păcii in Afga
nistan.

test împotriva regimului dictato
rial al lui Chun Du Hwan, trans
mit agențiile de presă. Acțiunile
s-au desfășurat atît la Seul, cit și
în alte orașe și localități sud-coreene. Știrile sosite de la Seul relevă
că la acțiunile de protest au parti
cipat studenții din peste 20 institu
ții de învățămînt superior. Forțele
de poliție au intervenit cu brutali
tate pentru a dispersa manifestanții, recurgînd la vechicule blindate
și grenade cu gaze lacrimogene. Au
fost operate numeroase arestări.
AGENȚIA CHINA NOUĂ infor
mează că autoritățile din provincii
le situate în nord-estul R.P. Chi
neze continuă să depună eforturi
susținute pentru a combate incen
diile care au cuprins întinse supra
fețe de păduri, provocînd victime
în rîndul populației și considerabi
le pagube materiale. In această
parte a țării au fost trimise efec
tive sporite de pompieri și militari,
precum și ajutoare constînd din
îmbrăcăminte, alimente și medica
mente pentru persoanele sinistrate.
SPRIJIN. Franța sprijină accesul
la independentă al Namibiei. în
prezent ocupată ilegal de Repu
blica Sud-Africană, pe baza unor
alegeri organizate sub supraveghe
rea O.N.U., așa cum se prevede în
rezoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate, a afirmat ministrul de ex
terne al Franței, Jean Bernard
Raimond, în cursul întrevederii
avute la Paris cu Sam Nujoma,
președintele Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (SWAPO).
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