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IN JUDEȚUL ARGEȘ

a
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
a primit, joi dimineața, un grup re
prezentativ de personalități econo
mice și oameni de afaceri canadieni, 
care fac o vizită in țara noastră și 
participă Ia lucrările Comisiei gu
vernamentale mixte româno-cana- 
diene.

La primire au participat tovarășii 
Ion Dincă, Manea Mănescu, Dimitrie 
Ancuța, viceprim-ministru al guver
nului, Ilie Văduva, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, alți membri ai 
guvernului și ai conducerii • unor mi
nistere și instituții centrale econo
mice.

în timpul convorbirii au fost ana
lizate aspecte ale relațiilor româno- 
canadiene, îndeosebi ale colaborării 
și cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări.

Luînd cuvîntul, Alan McLaine, di
rector general in Departamentul A- 
facerilor Externe, președintele părții 
canadiene în Comisia guvernamenta
lă mixtă româno-canadiană pentru 
promovarea comerțului și cooperării 
economice, Jacques Howett, director 
general al Organizației industriilor 
„CANDU“, președintele părții cana
diene în Consiliul economic româno- 
canadian, alți oameni de afaceri ca
nadieni au mulțumit călduros pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu pentru 
întrevederea acordată, pentru ospita
litatea de care se bucură în tara 
noastră.

Vorbitorii au subliniat importanța 
deosebită a vizitei oficiale întreprin
se de președintele Nicoiae Ceaușesdu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în 1985, în Canada, vizită 
care a contribuit în mod substanțial

într-o atmosferă de înaltă stimă și prețuire fata de secretarul 
general al partidului, de profundă angajare pentru realizarea
sarcinilor economice din industrie și agricultură, ieri a început

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CU TUVARASA ELENA CEAUSESCU.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a început, 
joi după-amiază, o vizită de lucru în județul Argeș.

Vizita »e desfășoară In atmosfera
* de puternică angajare patriotică a 
’ oamenilor muncii din acest județ. 
; care, asemenea Întregului nostru 
'i popor, acționează cu dăruire, cu pă- 
! tos revoluționar pentru indeplinirea 
i în cele mai bune condiții a sarcini-
* lor de plan în industrie, agricultură, 
ț in celelalte sectoare de activitate, 
; pentru Înfăptuirea integrală a 
■ obiectivelor stabilite de Congresul

al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Pretutindeni In unitățile vizitate, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinati cu cele mai alese sentimente 
de dragoste și prețuire, expresie a 
recunoștinței profunde a comuniști
lor, a tuturor locuitorilor județului 
Argeș pentru marile schimbări pe
trecute in viața orașelor și satelor 
argeșene in epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului.

în această vizită, secretarul gene
ral al partidului este însoțit de to

varășii Emil Bobu și Silviu 
Curticeanu.

Dialogul de lucru eu oamenii 
muncii din județul Argeș a Început 
In cadrul ÎNTREPRINDERII A- 
GRICOLE DE STAT LEOR- 
DENI, unde un mare număr de lo
cuitori al satelor din această parte 
a județului au făcut tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire entuziastă. Cei 
veniți in întimpinare purtau portre
tele secretarului general al partidu
lui. al tovarășei Elena Ceaușescu, 
drapele tricolore și roșii, pancarte cu 
urări de bun venit. S-a scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.I",

La Combinatul petrochimie Pitești

„Ceaușescu șl poporul !", „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — pace !“. 
Tineri, pionieri și șoimi ai patriei au 
înconjurat cu emoție pe tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferindu-le buchete de 
flori.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

După datina străbună, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost Intimpinati 
cu piine și sare de un bătrin lo
calnic.
(Continuare in pag. a Iii-a)

La întreprinderea agricolă de stat Leordeni

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit un grup de personalități economice 

si oameni de afaceri din Canada

CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID
construcției socialiste-legitate a

Una dintre concluziile esențiale 
desprinse din activitatea practică 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră — concluzie fundamentată 
în profunzime în concepția Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general despre edifi
carea noii orînduirl — este aceea 
că o cerință obiectivă, legică a 
acestui proces revoluționar de 
mare anvergură o constituie creș
terea rolului conducător al parti
dului in toate sectoarele de activi
tate. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, „Partidul Co
munist Român a avut și are in ve
dere că intreaga dezvoltare a con
strucției socialiste trebuie să se 
bazeze pe asigurarea rolului con
ducător al partidului comunist in 
toate sectoarele de activitate". Te
zele esențiale ce se desprind 
din această legitate a construc
ției socialiste, așa cum sînt ele 
structurate In concepția Parti
dului nostm. au fost ou clari
tate subliniate de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită recent, cu prilejul primirii 
la C.C. al P.C.R. a secretarilor cu 
probleme organizatorice ai comi
tetelor centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din 
unele țări socialiste. Se desprinde 
— și de această dată — faptul că 
partidului nostru, secretarului său 
general le este proprie concepția 
de esență revoluționară potrivit 
căreia în activitatea de perfecțio
nare și dezvoltare în continuare a 
socialismului trebuie să se por
nească de la învățămintele acumu
late. de la experiența și practica 
dintr-o țară sau alta, avînd insă 
mereu drept far călăuzitor prin
cipiile invincibile ale socialismului 
științific, ale comunismului, ac- 
ționind mereu ca aceste principii 
să fie dezvoltate, să fie îmbogă
țite cu uriașele cuceriri ale știin
ței și practicii construcției socia
liste, alo luptei revoluționare a 
popoarelor, cu noile descoperiri în 
domeniul cunoașterii.

Poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, in anii de 
după 23 August 1944, dar cu deose
bire in „Epoca Nicoiae Ceaușescu", 
deschisă de Congresul al IX-lea, a 
asigurat și asigură mersul ferm al 
patriei noastre spre comunism, în
făptuirea principiilor socialiste de 
proprietate, de muncă, de viață. 
Partidul nostru comunist a dobîn- 
dit, în acest proces revoluționar, o 
experiență bogată, a desprins con
cluzii, teze și idei de cea mai mare 
însemnătate. Pe astfel de conclu
zii, de teze, de idei, ce reprezintă

la dezvoltarea raporturilor economi
ce româno-canadiene, a deschis noi 
perspective conlucrării bilaterale în 
diferite domenii de activitate. S-a 
apreciat stadiul actual al rela
țiilor de colaborare dintre România 
și Canada și s-a exprimat dorința 
de a se acționa in continuare pentru 
dezvoltarea și extinderea mai puter
nică a acestei conlucrări, pe baze 
reciproc avantajoase, pentru promo
varea produselor românești pe piața 
canadiană, pentru găsirea de noi căi 
și modalități menite să confere 
perspectivă și stabilitate raporturi
lor economice dintre țările noastre. 
Cei care au luat cuvîntul s-au refe
rit, totodată, la colaborarea în do
meniul realizării oentralei nuclearo- 
electrice de la Cernavodă, la am
plificarea conlucrării în perspectivă 
în domeniul construcției de centrale 
nuclearo-electrice.

în cuvîntul său, ambasadorul Ca
nadei la București, Jacques Simard, 
a arătat că oamenii de afaceri cana
dieni doresc să perfecteze cu între
prinderile românești noi contracte pe 
termen lung, să dezvolte formele de 
cooperare pe multiple planuri, să 
găsească noi soluții și posibilități in 
vederea creșterii schimburilor co
merciale dintre România și Canada.

Adresînd oaspeților un călduros 
salut, președintele Nicoiae Ceaușescu 
a exprimat speranța că lucrările Co
misiei guvernamentale mixte româ
no-canadiene, convorbirile ce se des
fășoară în aceste zile la București 
vor contribui la identificarea de noi 
posibilități în vederea extinderii co
laborării și cooperării economice și 
tehnico-științifioe între țările noas
tre. Arătind că realizarea centralelor 
nuclearo-electrioe „CANDU“ se . si
tuează pe prim-plan în cadrul cola

o valoroasă contribuție la Îmbogă
țirea patrimoniului socialismului 
științific, se întemeiază activitatea 
teoretică și practică a partidului 
nostru. „Desigur — a subliniat 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu — fie
care partid poate să adopte forme 
organizatorice și de activitate 
practică diferite. Dar asigurarea, 
într-o formă sau alta, a rolului 
conducător al partidului constituie, 
după părerea noastră, o necesitate 
generală — aș putea spune — o le
gitate obiectivă a construcției so
cietății socialiste". Iar experiența 
partidului nostru ilustrează pe de
plin acest adevăr. Pentru că de la 
partid emană clarviziunea în activi
tatea de edificare a noii societăți. 
Partidul reprezintă forța care 
dinamizează toate energiile crea
toare ale națiunii, care însuflețeș
te întregul popor In înfăptuirea 
programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării. Partidul, 
așa cum arăta tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, tn cuvîntarea Ia 
carp na referim, trebuie să. asigure 
orientarea și conducerea tuturor 
șectoarelor vieții economice ți so
ciale. Ii revine acest rol cu atît mai 
mult azi, în era noii revoluții 
tehnico-ștllnțifice, într-un moment 
istoric in care în Întreaga lume — 
nu numai în țările socialiste — se 
afirmă cu tot mai multă putere 
tendința spre o mai bună orien
tare și dirijare a diferitelor activi
tăți. Pentru că nu se poate concepe 
o dezvoltare puternică a științei, a 
tehnicii, a culturii fără orientări 
clare, fără o conducere unitară. Dar 
mai cu seamă In țările socialiste, 
cerința obiectivă a promovării for
melor de conducere unitară, pla
nificată a societății face imperios 
necesară creșterea rolului conducă
tor al partidului.

Experiența dobtndită de partidul 
nostru, modul său concret de 
acțiune reliefează preocupări și 
realizări ce răspund unei necesități 
fundamentale — aceea ca activul 
de bază, cadrele cele mai bune de 
partid să se afle în sectoarele cele 
mai importante ale construcției so
cialiste. Sau aceea ca membrii de 
partid din Întreprinderi, din institu
ții să se afle în primele rînduri ale 
activității concrete, ale muncii pen
tru îndeplinirea planului, a pro
gramelor progresului multilateral 
al țării. In acest sens, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu subliniază că 
„nu se poate realiza o bună con
ducere de partid atunci cind cadrele 
de partid stau in afară sau se 
mulțumeso a da numai îndrumări 
generale privind înfăptuirea activi
tății de partid".

borării româno-canadiene, președin
tele Nicoiae Ceaușescu a subliniat că 
este necesar să fie intensificate efor
turile comune, întreaga activitate, 
astfel incit grupurile centralei de la 
Cernavodă să între în funcțiune în- 
tr-un timp cit mai scurt.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a 
relevat că România dorește să lăr
gească schimburile economice și co
operarea. sub diferite forme, cu 
Canada, subliniind că industria ro
mânească dispune de multe posibi
lități pentru a satisfaoe pe deplin 
cerințele și exigentele parteneri
lor canadieni și pentru a se asigura 
un comerț echilibrat, reciproc a- 
vantajos.

Referindu-se la faptul că între 
'problemele colaborării economice și 
ele dezarmării există o strînsă in
terdependență, președintele Româ
niei a arătat că este necesar să se 
facă totul pentru oprirea cursei 
Înarmărilor, a uriașelor cheltuieli 
militare — care constituie de fapt 
una din cauzele principale ale crizei 
eoonomioe mondiale — pentru reali
zarea unei largi colaborări interna
ționale intre toate statele, fără de
osebire de orânduire socială, pentru 
reduoerea dobînzilor excesiv de mari 
și înlăturarea hotărîtă a practicilor 
discriminatorii și a oricăror îngră
diri artificiale care mai stau in 
calea desfășurării largi a comerțului 
internațional și agravează situația 
eoonomică mondială.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a 
urat succes deplin lucrărilor Co
misiei guvernamentale mixte româ
no-canadiene, oamenilor de afaceri 
prezenți la întrevedere, realizarea 
unei colaborări și conlucrări cît mai 
rodnice cu întreprinderile eoonomice 
românești.

Așa cum se prevede în hotărirl-' 
le Congresului al XlII-lea. Româ
nia urmează să devină, pînă in 
anul 1990, țară mediu dezvoltată 
din punct de vedere economic și 
social. Ceea ce presupune organi
zarea întregii activități pe baza 
științei și tehnicii avansate. în con
dițiile trecerii de la dezvoltarea ex
tensivă la cea intensivă. Acest noi 
salt calitativ — de fapt acest pro
ces revoluționar de trecere la ge
neralizarea noii calități a muncii 
și a vieții — a fost pregătit încă 
din etapele precedente. Măsurile a- 
doptate in decursul a două dece
nii pentru reorganizarea si perfec
ționarea societății, pentru prefaceri 
revoluționare în însăși activitatea 
partidului, pentru dezvoltarea de
mocrației muncitorești revoluționa
re se înscriu drept contribuții 
reale la creșterea rolului conducă
tor al Partidului Comunist Român. 
Una dintre aoeste măsuri vizează 
conținutul raportului partid — de
mocrație. Șl vizează, totodată, per
fecționarea democrației de partid. 
Pentru câ democrația nu diminu
ează rolul partidului in conducerea 
societății. Dimpotrivă, acest rol 
crește tot mai mult In condițiile 
dezvoltării și perfecționării demo
crației socialiste revoluționare.

Una dintre tezele fundamentale 
ale concepției revoluționare a to
varășului Nicoiae Ceaușescu este 
aceea potrivit căreia „nici nu se 
poate concepe democrația socialis
tă. revoluționară, dezvoltarea so
cietății fără a asigura creșterea pu
ternică a rolului partidului, a for
ței si cutezanței sale revoluționa
re — ca centru vital al întregii na
țiuni". Această coordonată esen
țială a gindirii secretarului gene
ral al ^partidului nostru se regă
sește cu pregnantă si în recenta cu- 
vîntare. Sînt reliefate, în acest do
cument programatic, concluzii de 
cea mai mare însemnătate cu pri
vire la activitatea organismelor de
mocratice. a sistemului democrației 
muncitorești revoluționare, care, 
timp de 15 ani. și-au dovedit pe 
deplin justețea, pentru că asigură 
participarea largă a întregului po
por Ia conducerea societății. Socia
lismul nu poate fi conceput fără 
o largă democrație revoluționară, 
fără Înfăptuirea lui prin popor și 
pentru popor. Iar factorul care a- 
sigură dezvoltarea Si perfecționarea 
democrației socialiste este tocmai 
partidul comunist.

Partidul este intr-adevăr centrul 
vital al întregii societăți. Azi. tn 
România se desfășoară un amplu 

(Continuare in pag. a V-a)

Cu prilejui vizitei 
de lucru în județul 
Argeș a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președin
tele Republicii So
cialiste România, 
va avea ioc în mu
nicipiul Pitești o 
adunare populară 
pe care posturile 
de radio și televi
ziune o vor trans
mite în direct astăzi, 
15 mai, în jurul orei 
12.
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ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ CULTURILOR CEHII» REALIZAREA EXEMCIARA A SARCINILOR PE PLAH
lucrare bază pentru recolta acestui an Consiliile oamenilor muncii — angajate ferm

MUNCA IN acord global
SPOREȘTE RĂSPUNDEREA

PENTRU RECOLTĂ
In unitățile agricole din județul 

Teleorman prima prașilă manuală la 
sfecla de zahăr a fost efectuată in 
proporție de 25 la sută, iar cea 
mecanică — 8 la sută. Că prășitul 
poate fi mult intensificat este de
monstrat de rezultatele a numeroase 
unități agricole. în cele din consiliul 
agroindustrial Nanov. unde semă
natul culturilor de primăvară s-a 
încheiat mai repede, se acordă o 
mare atenție efectuării lucrărilor de 
întreținere la sfecla de zahăr. La 
cooperativa agricolă Poroschia. din 
același consiliu, aceste lucrări se fac 
acum și pe suprafețele cultivate cu 
floarea-soarelui. De la președintele 
consiliului agroindustrial. Laurențiu 
Badea, am reținut că toate supra
fețele au fost repartizate pe echipe 
și pe membri cooperatori. în acord 
global, in așa fel incit fiecare știe 
cu exactitate răspunderea ce-i revi
ne de acum și pină la toamnă cind 
se va strings recolta. „Pentru a 
efectua repede și bine volumul mare 
de lucrări pe cele 8 450 hectare ocu
pate de prăsitoare — ne spune pre
ședintele consiliului agroindustrial — 
am apelat și la ajutorul altor locui
tori ai satelor care iși desfășoară 
activitatea in alte unități economice 
de pe raza comunei respective sau 
din municipiul Alexandria".

Dar cum se acționează concret 7 
La primele ore ale dimineții, pe 
ogoarele C.A.P. „8 Martie" Țigănești 
oamenii se aflau la lucru. „După 
cum vedeți — ne spune inginerul- 
șef al unității, Mihai Ionescu, sfecla 
de zahăr a răsărit uniform și se dez
voltă bine. In prezent executăm pri
ma prașilă pentru afinarea solului 
și distrugerea 
Vom efectua apoi 
.pentru a rămine 
plante recoltabile 
Practic, urmărim 
de vegetație a tuturor culturilor se
mănate in această primăvară pentru 
a completa eventualele goluri și a 
declanșa imediat lucrările de între
ținere pe parcelele unde este. ne
voie". Și aici, la Țigănești, ca de alt
fel în toate celelalte comune teleor- 
mănene, la lucrările de intreținere 
a culturilor au fost mobilizați și alți 
locuitori ai satelor. întrucît la C.A.P. 
„8 Martie" Țigănești fiecărui coope
rator i-ar reveni circa 17 hectare 
pentru prășit, au fost antrenați la 
muncile agricole numeroși alți lo
cuitori ai comunei,«care lucrează în 
unități economice din localitate sau 
fac naveta zilnic la întreprinderi din 
Alexandria. Practic, circa 100 hecta
re cu porumb și floarea-soarelui au 
fost date în grija unor oameni ai 
muncii de la cooperativa de produc
ție, achiziții și desfacerea mărfuri
lor. asociația economică intercoope- 
ratistă, consiliul popular, școala ge- 
nerală etc. Alte 340 hectare. cu po
rumb; floarea-soarelui. bumbac Si 
sfeclă de zahăr au fost luate in acord 
global de navetiști di.n comună.

Și la C.A.P. „24 Ianuarie" din a- 
ceeași comună — Țigănești — mai 
bine de 570 ha ocupate cu diferite 
culturi — dublu față de anul trecut 
— au fost preluate în acord global 
pentru efectuarea lucrărilor de între
ținere și, apoi, in toamnă, a celor de 
recoltare.

„De pildă, la sfecla de zahăr 
ne-am propus să facem cel puțin 50 
tone pe fiecare hectar" — ne spune 
președintele cooperativei. Gheorghe 
Ciuciuc.

Desigur, 
crările de 
primăvară 
necesar- ca 
neze in vederea intensificării lucrări
lor de întreținere, asigurindu-se ast
fel plantelor cele mai bune condiții 
de vegetație.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii

vetrelor de buruieni, 
lucrarea de rărire 
cu 100 000—110 000 
pe fiecare hectar, 
permanent starea

ca

Unii lucrează din plin.
alții argumentează... din birou

in soluționarea problemelor majore ale producției

Propunerile formulate în adunările generale
„încă nu

adaptate la condițiile aspreMai
din această primăvară, buruienile au 
început să se înalțe peste rindurile 
de plante cultivate. Este deci timpul 
prașilei, lucrare de care depinde in 
bună măsură nivelul producțiilor. 
După cum ne spunea tovarășa Ale
xandra Militaru, președinta Uniunii 
cooperativelor agricole de producție 
din sectorul agricol Ilfov, marți, zi 
bună de lucru din zori și pină spre 
seară, cînd a început ploaia, trebuia 
să fie folosită din plin in toate uni
tățile. Și, după cum am avut prilejul 
să vedem la fața locului, cei harnici 
așa au făcut.

C.A.P. Gruiu din consiliul agroin
dustrial Grădiștea. De cum s-a lumi
nat, cîmpul era împînzit de oameni. 
180 de cooperatori organizați în șase 
echipe prășeau sfecla de zahăr pe 
două sole la ferma nr. 2. Remarcăm 
aici, pe lingă participarea masivă la 
muncă, grijă deosebită pentru calita
tea lucrărilor. Aceeași grijă pentru 
lanuri curate și, menținerea densită
ții manifestă si celelalte echipe al
cătuite din 220 de cooperatori, care 
prășeau floarea-soarelui la ferma 
Lipia. La grădină (reținem că uni
tatea care este specializată în pro
ducția de tomate timpurii a livrat 
anul trecut peste 500 tone de legume 
la export) alți 400 de cooperatori 
plantau roșiile și varza de vară și 
toamnă, întrețineau culturile și, unde 
era nevoie, irigau. Care este explica
ția participării masive la lucru 7 
Două sînt elementele ce contribuie 
la aceasta : organizarea muncii în 
acord global și retribuția în natură 
după producția de porumb obținută, 
care s-a dovedit deosebit de stimula
tivă.

Timpul a fost din plin folosit, după 
cum am putut vedea și cum o do
vedește și bilanțul zilei, și în celelalte 
unități din cadrul acestui consiliu : 
Nuci. Grădiștea, Moara Vlăsiei și 
Petrăchioaia, unde peste 1 800 de 
cooperatori prășeau concomitent 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui.

Marți a fost prima zi cînd in ma
joritatea zonelor s-a putut intra cu 
tractoarele în cîmp după ultimele 
ploi și tot marți mecanizatorii din 
consiliul agroindustrial Mogoșoaia au 
prășit mecanic, cu 17 cultivatoare, 
105 hectare. ..Pămîntul este umed și 
trebuie să prășim încet și cu atenție 
ca să nu acoperim sau să tăiem plan
tele — ne spune inginerul Gheorghe 
Vintilă, directorul S.M.A. Mogoșoaia. 
Pînă se mai zvintă terenul și se mai 
înalță culturile. lucrăm numai cu 
viteza întîi“. Prezența specialiștilor 
la formațiile de mecanizatori, aîege-

se poate da cu sapa riguros urmărite, operativ aplicate!
curea solelor unde se poate intra 

prioritate constituie condiții obliga
torii pentru realizarea unor lucrări 
de calitate. La una din fermele 
C.A.P. Otopeni, inginerul-șef al 
acestei unități, Cristea Bondrea, su
praveghea efectuarea prașilei meca
nice la floarea-soarelui. „Ca regulă 
generală — ne spune el — pentru ca 
răspunderea să fie unică, mecaniza
torii care au semănat prășesc aceleași 
suprafețe. Avem densitate bună — 
peste 70 000 plante la hectar — și 
vrem s-o menținem pînă la recol
tare". Intr-adevăr, mergind în urma 
cultivatoarelor, n-am găsit plante 
tăiate sau buruieni între rinduri. Nu 
același lucru se poate spune despre

in unită{i 
din sectorul agricol Ilfov

întreținerea manuală a culturilor. 
Dacă porumbul abia a răsărit și la
nurile sint în general curate, pe 
unele suprafețe cu floarea-soarelui 
din raza consiliului agroindustrial 
Mogoșoaia și-au făcut apariția bu
ruienile. Cu toate acestea, ca urmare 
a slabei participări la lucru a forțe
lor au fost prășite manual, în ziua 
documentării noastre, doar 45 de 
hectare, suprafață prea mică, dacă 
avem in vedere că această cultură 
ocupă 840 de hectare.

Potrivit datelor 
Direcția agricolă a 
București, marți în 
sectorul agricol Ilfov 
manual 598 hectare 
de hectare ; prea puțin față de cit 
se putea realiza cu forțele existente. 
Ceea ce atrage din capul locului 
atenția este faptul că din aceste 
suprafețe, în consiliul agroindus
trial Grădiștea au fost prășite ma
nual 490 hectare și mecanic 170 hec
tare, mai mult de jumătate din cît 
s-a realizat pe ansamblul sectoru
lui, iar in alte trei consilii — Mo- 
goșoaia, Ciorogîrla și Mărgineni — 
s-ău prășit 108 hectare manual și 
330 hectare mecanic. Din aceeași
sursă, aflăm că în patru consilii
agroindustriale — respectiv Vidra. 
Popești Leordeni, Periș și Ștefănești 
— nu s-a trecut la Întreținerea cul
turilor. De ce ? într-o convorbire 
telefonică avută cu o zi înainte cu 
inginerul-șef al consiliului agroin-

furnizate de 
municipiului 
unitățile din 

au fost prășite 
și mecanic 500

dustrial Ștefănești, George Roman, 
acesta ne-a spus că solul este umed 
și incă nu se poate intra nici cu 
tractorul, nici cu sapa. A doua zi 
am mers împreună la fața locului. 
La C.A.P. Găneasa vedem două 
parcele imburuienate cultivate cu 
floarea-soarelui și porumb. Pe cîmp 
nici un cooperator, nici un tractor. 
De cum a intrat pe teren și a în
cercat în citeva locuri, inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial Ștefă
nești și-a schimbat total și în cunoș
tință de cauză optică : „Se poate 
lucra". Nu contestăm că în, ziua 
precedentă nu se putea intra în 
cimp. E posibil să fi fost așa. Dar, 
după cum am constatat nu de pu
ține ori. în agricultură diferentele 
între „ieri" și „azi" sint uneori foar
te mari, dovadă situația constatată 
în aoel moment. Totuși, tovarășul 
Stere Costea, primarul comunei, 
care era la sediul cooperativei, ne-a 
spus că „incă nu se poate lucra", 
dovadă că nu fusese la cimp. A ți
nut insă să ne asigure că „întreaga 
suprafață de culturi prăsitoare a 
fost repartizată în acord global", 
ne-a dat date privind numărul de 
echipe și de oameni (aceasta firește 
nu este suficient), precizind că toc
mai se împărțeau pe formații 20 de 
hectare cultivate cu. dovleci în 
zona Pitească, în care scop se aflau 
acolo președintele unității și ingine
rul-șef.

Dacă în consiliul agroindustrial 
Grădiștea cooperatorii au asaltat cu 
adevărat cîmpul, în oonsiliul agro
industrial Ștefănești se manifestă o 
reținere nejustificată în oe privește 
întreținerea manuală a culturilor. 
„Noi erbicidăm. Prașila mecanică 
este de bază — își exprimă părerea 
inginerul Nicolae Zăvoreanu, pre
ședintele C.A.P. Afumați. Cea mai 
bună e sapa rotativă pentru că dis
truge buruienile în faza de răsă
rire". Despre sapa propriu-zisă, în 
afară de faptul că „trebuie să mal 
așteptăm pină răsare și al doilea 
rînd de buruieni", nici un cuvînt.

Nu este locul aici să alegem între 
■ prașila manuală și cea mecanică, 
pentru că agrotehnica le are în ve
dere pe amindouă. Esențial este 
însă ca aceste lucrări să fie făcute 
bine și la timp. Argumentul pentru 
a se proceda peste tot așa îl consti
tuie producțiile mari obținute de 
unitățile care'acordă în permanentă 
atenția cuvenită întreținerii culturi-

care se
centrale

In cea de-a treia anchetă a noastră despre modul în 
preocupă organele de conducere colectivă din întreprinderi, 
și ministere de analizarea și aplicarea propunerilor formulate de oamenii 
muncii în cadrul ultimelor adunări generale (primele două 
pe această temă au apărut în ziarele din 10 aprilie și 5 mai 
întreprinsă cu corespondenții „Scinteii" din mai multe județe - ne-am 
propus să abordăm următoarele probleme :

1. CUM SE ANALIZEAZĂ CONCRET PROPUNERILE, CUM SE FUN
DAMENTEAZĂ DECIZIILE DE APUCARE A LOR ?

2. CINE $1 CUM INFORMEAZĂ PE AUTORI ASUPRA APRO3ĂRII 
SAU RESPINGERII PROPUNERILOR ?

3. UNDE SE „BLOCHEAZĂ" CEL MAI ADESEA INTERESUL PENTRU
IDEILE DE PERFECȚIONARE A MUNCII EMISE IN ADUNĂRILE GENE
RALE ? r

anchete
1987) -

în Cimpia Burnasului lu- 
întreținere a culturilor de 
sint abia la început. Este 
in continuare să se acțio-

Lucian CIUBOTARII

4-;:

La C.A.P. Otopeni, sectorul agricol 
Ilfov, cultivatoarele acționează din 

plin la întreținerea culturilor 
Foto : S. Cristian

în urmă cu circa un an, printr-o 
adresă semnată de Ion Pușcaru, șef 
de brigadă la sonda 1 367 — Carto- 
jani, din schela de foraj Chitila, 
se făceau cunoscute întreprinderii 
„1 Mai" Ploiești următoarele : „sa
pele de 8 3/8 inci (diametrul de 212.7 
mm) au ' ■ ••• -•
avind o 
36 și 42 
teză de 
față de 
trei conuri".

Actul acesta va rămine, probabil, 
un punct de referință in activitatea 
specialiștilor Institutului de cerce
tări și proiectări utilaj petrolier din 
Ploiești și întreprinderii „1 Mai", 
care și-au propus să recupereze și 
să valorifice sapele de foraj cu trei 
conuri uzate. Totodată, această notă 
a constituit si 
prima confirmare, 
ulterior aveau să 
se adauge si al
tele. venite din 
mai multe sche
le de foraj din 
tară, că soluția . ___ . .
tivă adoptată, și anume cea de a uti
liza corpurile turnate ale sapelor cu 
trei conuri uzate pentru realizarea 
primelor sape cu lame, este pe de
plin realizabilă și, mai cu seamă, 
eficientă. De altfel, soluția a fost 
extinsă la încă 6 tipodimensiuni de 
sape. S-au executat loturi experi
mentale care au fost trimise pentru 
probe funcționale în schelele de 
foraj.

Spicuim in continuare din „regis
trul" performanțelor : la schela de 
fora) Liliești a Trustului petrolului 
Boldești-Scăienl, noile sape cu lame 
de 12 1/4 inci (311,2 mm diametru), 
cele mai solicitate de unitate, au 
realizat un metraj de sapă cuprins 
intre 48 și 238 metri, cu menținerea 
pe talpă in funcționare intre 
57 ore, față de 15 pină la 100 
și, respectiv, 16—25 ore cit se 
zau cu sapa cu trei conuri ; la 
2 458 Vedea a schelei de fora) 
nicu Vilcea, viteza de foraj înregis
trată cu noul tip de sapă a fost de 
7—7,75 metri pe oră, față de 1—2 
metri pe oră cit se realiza cu vechea 
sapă ; la sonda 5 020 Bibești, a sche
lei de fora) Cărbunești, s-au realizat 
metraje 
rați cu 
față de 
dacă se

lucrat intre 118 și 359 metri, 
durată de funcționare intre 
ore ; aceasta înseamnă o vi- 
foraj de 3—4 ori mai mare 
cea realizată de sapele cu

0 IDEE Șl VALOAREA El
tehnică construc-

27 ?« 
metri 
reali- 
sonda
Rim-

de excepție — 823 metri fo
ci singură sapă in 112 ore, 
141 ore cite erau necesare 
utiliza sapa cu trei conuri.

Așadar, au fost luni de munca in
tensă, de încercări și probe tehno
logice, de schimbare a unor soluții 
tehnice „din mers". Responsabilita
tea, angajarea totală a cercetători
lor, proiectanților și muncitorilor 
s-au dovedit mai puternice decit 
greutățile ce s-au ivit. Experimen
tarea in teren, rezultatele obținute 
atestă, fără drept de apel, superiori
tatea noilor tipuri de sape față de 
cele utilizate anterior, destinate să 
foreze în terenuri slabe și medii. 
Operativ a fost făcut și pasul ur
mător : omologarea tuturor tipodi- 
mensiunilor experimentate și inclu
derea lor pe lista de fabricație a în
treprinderii ploieștene.

Productivitatea și fiabilitatea cres
cute nu sint insă singurele avantaje 
economice care rezultă din utili

zarea noilor sape 
cu lame. Refo- 
losindu-se cor
purile turnate de 
la sapele cu trei 
conuri, se înre
gistrează mari e- 
aliat cu nichel

Cooperatori la prașila sfeclei de zahăr pe terenurile C.A.P. Gruiu, sectorul 
agricol Ilfov

O experiență interesantă, 
dar și replici ale formalis
mului Corespondentul nostru pen
tru județul Bihor, Ioan Iaza, a 
avut o convorbire pe această temă 
cu inginerul Victoria Gheorghiu, di
rectorul întreprinderii „Miorița" din 
Oradea.

In cadrul ultimei adunări generale 
din întreprinderea amintită, care a 
avut loc in luna februarie a.c., s-au 
făcut 13 propuneri — fiecare avînd 
cite un autor. Rezolvarea a 8 din 
acestea este de competența întreprin
derii, celelalte 5 solicită soluționa
re din partea centralei și ministe
rului.

Cum s-a procedat aici la analiza
rea propunerilor 7 Analiza la fața 
locului, prin reunirea specialiș
tilor din sectoarele de creație, 
aprovizionare și comercial, a găsit-o 
pe cea mai eficientă : crearea unor 
modele noi, care să asigure va
lorificarea Integrală a stocurilor. 
Așa s-a procedat și în cazul găsirii 
frontului de lucru necesar noii 
investiții pentru vopsirea firelor. In 
locul unui amplasament nou, a cărui 
obținere ar fi neoesitat multe a- 
probări și timp, analiza la fața lo
cului a descoperit că acest lucru este 
posibil iprin reorganizarea spatiilor 
de lucru în altă secție. în al treilea 
rînd, o parte din propuneri — care 
necesită o studiere mai temeinică a 
soluției propuse — se repartizează 
comisiilor de resort ale consiliilor 
oamenilor muncii pentru ca acestea 
să efectueze studiile necesare pentru 
fundamentarea oportunității lor. E- 
xemple de astfel de propuneri 7 
Iată cîteva : redimensionarea numă
rului de lucrători indirect pro
ductivi în funcție de sarcina de 
creștere a productivității muncii 
pe acest an ; optimizarea trans
porturilor uzinale in vederea elimi
nării încrucișărilor și creșterii pro
ductivității ’ acestora ; reorganizarea 
unor secții în scopul creșterii gra
dului de specializare și integrare.

Am prezentat in detalii modul in; 
care procedează consiliul oamenilor 
muncii de aici pentru că el expri
mă atît o gîndire clară, responsabi
lă față de ideile emise de oamenii 
muncii, cit și o strategie la fel de 
clară — cu modalități distincte și 
eficiente de valorificare a lor. Gîndi
re și strategie care nu lasă loc 
pentru improvizație și formalism. 
Ceea ce, din păcate, așa cum vom 
releva in continuare, nu se tntimpla 
in alte părți. Dan Plăeșu, corespon
dentul „Scinteii" pentru județul 
Galați, a primit de la tovarășul 
Mihai Stroe, președintele consiliului 
oamenilor muncii de la șantierul 
■naval, un răspuns în legătură cu 
situația celor 14 propuneri formula
te în ultima adunare generală din 
care rezulta următoarele : 1) toate 
propunerile au fost analizate la ni
velul conducerii și se urmăresc de 
către aceasta ; (oe înseamnă „ni
velul conducerii 7“ Director și lngi- 
ner-șef 7 Biroul executiv al consi
liului oamenilor muncii 7 S-ar putea 
ca răspunsul să-1 conțină punctul 
2) ; 2) sarcina expresă de a coordona 
aplicarea propunerilor a primit-o 
Vasile Lăcătuș, inginerul-șef al șan
tierului ; 3) în cadrul analizelor 
săptămânale efectuate de biroul e- 
xecutiv asupra îndeplinirii progra
mului de modernizare, se au în’ ve
dere și propunerile care se referă 
îndeosebi la modernizare. Faptul că 
pină în prezent s-au aplicat 3 din 
cele 14 propuneri arată cît de ..te
meinic" au fost acestea analizate la 
nivelul „conducerii în general" și 
cit de eficient este sistemul de a 
„examina", printre alte probleme, 
și propunerile formulate în adună
rile generale.

care propune și cei 
aplicarea propuneri- 
pornim in stabilirea 
fac ca In anumite

Un „moment psihologic**  
care scade interesul pentru 
propuneri. ProPunerile formulate 
în adunările generale reprezintă — 
se știe bine — modalitatea cea mai 
concretă și directă prin cane oamenii 
munții participă la actul de con
ducere, iși execută mandatul pe 
care li-1 conferă tripla calitate — 
de proprietari, producători și bene
ficiari. Aceste propuneri, să ne ex
primăm și mai clar, sint adresate 
de „oamenii care conduc" oamenilor 
pe care ei i-au învestit să „con
ducă in numele lor". De la acest 
raport clar al relației care există 
in cadrul autooonducerii muncito
rești între cel 
care analizează 
lor trebuie să 
cauzelor care
locuri drumul propunerilor spre rea
lizare să fie ori întortocheat, ori 
deturnat. Și spre a nu se spune că 
vorbim în general, iată cîteva 
răspunsuri primite la întrebarea a 
doua. Dan Plăieșu — de la Șantierul 
naval Galați : „Autorii au fost in
formați prin șefii de secții și sectoare 
asupra modalităților de soluționare 
a propunerilor făcute". Iar George 
Mihăescu. corespondentul „Scinteii" 
pentru județul Constanța, a primit 
cam același răspuns de la întreprin
derea integrată de lină : „Autorii 
propunerilor — In total. în adunarea 
generală pe Întreprindere, s-au făcut 
13 propuneri — au fost informați 
prin reprezentanții oamenilor muncii 
din cadrul compartimentelor respec
tive despre soluțiile găsite de con
ducerea întreprinderii pentru apli
carea sau neaplicarea ideilor lor". 
Asemănarea de atitudine dintre cele 
două unități din Galați și Constanța 
față de propunerile oamenilor mun
cii mai are încă un punct i 
și la întreprinderea de lină 
grată s-au aplicat tot numai 3 
puneri 1

De ce am insistat atît de 
asupra modulul în care se realizează 
informarea autorilor 7 Pentru că ea 
reprezintă un important moment 
psihologic in procesul de stimulare 

. a interesului pentru afirmarea nou
lui, a gindirii responsabile față de 
perfecționarea activității Întreprin
derii. Atunci cind autorul unei pro
puneri simte că interesul pentru 
ideea iili este captat la nivelul cel 
mai înalt al deciziei — consiliul oa
menilor muncii, ori biroul său exe
cutiv, ori președintele consiliului 
oamenilor muncii — preocuparea lui 
pentru a găsi soluții, pentru a 
participa cu cit mai multe idei la 
îmbunătățirea procesului de produc
ție se dezvoltă continuu, devine tot 
mai eficientă. Faptul că unele con
silii ale oamenilor muncii apelează 
— ca în exemplele la oare ne-am 
referit — la tot felul de „Interme
diari" în relațiile cu autorii .propu
nerilor, adeseori chiar la cei oara 
aveau sarcina de serviciu să rezolve 
asemenea probleme, nu este de na
tură să creeze un alimat de dublă 
răspundere față de emiterea propu
nerilor și față de finalizarea lor. Ca 
organe operative ale autooonducerii 
muncitorești, consiliile oamenilor 
muncii sint obligate să intre In 
dialog direct cu autorii propunerilor, 
să le orienteze preocupările 
diate și de perspectivă, să-i 
neze permanent pe baricadele 
pentru nou, pentru eficientă, 
ce nu reprezintă o simplă i 
protocolară, ci una de esență de
mocratică, de exercitare a atribu
țiilor ce le revin acestora in cadrul 
afirmării autentice a autooonducerii 
muncitorești.

comun : 
inte- 
pro-

mult

ime- 
antre- 

i luptei
Ceea 

cerință

Propunerea exprimă o 
opinie, o atitudine față 
de autoconducerea munci
torească. Răspunsurile autorilor 
de propuneri nu încep și nu se în
cheie o dată cu formularea acestora. 
Atunci cînd cineva se pronunță in 
adunarea generală a oamenilor mun
cii pentru perfecționarea activității 
intr-un domeniu sau altul nu este 
un simplu „emițător" de idei, ci pri
mul chemat să participe la reali
zarea ei. Directorul întreprinderii de 
confecții din Tirgu Jiu, inginerul 
Ion Iacob. ne relata următorul e- 
pisod : „M-am trezit într-o zi in 
birou cu un tinăr electrician 
care mi-a spus : -Deși nu sint 
membru al consiliului oamenilor 
muncii, vă rog să-mi permiteți să 
.particip și eu la ședință. De ce 7 
Am făcut de mai multe ori pină 
acum propunerea de introducere a 
unui 6istem de urmărire a producției 
prin televiziune in circuit. Mi s-a 
răspuns așa : crezi că are să fie de 
acord consiliul oamenilor muncii cu 
o asemenea propunere 7 M-am invi
tat la ședință pentru a sta de vorbă 
cu argumente pro și contra. Și cred 
că voi avea ciștig de cauză». Ideea 
tînărului electrician e într-adevăr 
pe punctul de a prinde viață".

Am reprodus acest episod 
a releva atitudinea celui in 
fată de propunerea sa. Pe 
considerat-o nu ca o opinie 
dința, ci ca o atitudine ce 
să-l caracterizeze pe cel care crede 
în ideile sale, pe cel care crede în 
autenticitatea dialogului democratic 
din adunările generale. Maistrul Ion 
Cricon de la întreprinderea de uti
laj petrolier Tîrgoviște declara co
respondentului nostru pentru jude
țul Dîmbovița. Gh. Manea, că pro
punerea pe care a făcut-o el — ca 
materialele siderurgice și de for
mare să 
conteinere și să
Intr-un compartiment special în de
pozit — putea fi aplicată imediat 
după adunarea generală. Dar nu 
este aplicată nici astăzi. „De ce?" — 
a fost întrebat. „Nu știu, nu mi-a 
dat nimeni nici o explicație" — a 
venit prompt răspunsul. Dar poate 
oare cineva, care „arde" pentru o 
idee, să renunțe așa de repede Ia 
ea la primul obstacol care-i apare 
în cale 7 Și cu atât mai mult la o 
idee pe care ai exprimat-o in forul 
superior al conducerii democratice a 
întreprinderii 7 O propunere făcută 
în cadrul adunării generale devine 
o propunere a acestui for șl obliga
ția de a o duce la îndeplinire apar
ține atit autorului, cît și forului 
suprem al autoconduceril muncito
rești din Întreprindere. Inginerul 
Maxim Plugar de la întreprinderea 
mecanica din Alba Iulia este auto
rul unei idei — ne relatează Ștefan 
Dinică, corespondentul „Scinteii" 
pentru acest județ—care ar putea 
fi aplicată în două întreprinderi. Și 
la Alba Iulia, și la întreprinderea de 
ecule din Focșani. Despre ce este 
vorba 7 De confecționarea unui set 
de minimum 10 plăcuțe pentru cu
țitele de raboteze. Pentru ca ori de 
cite ori cuțitele se uzează să nu fie 
aruncat și suportul acestora, .care 
Înglobează in el și muncă, și metal. 
Dar ideea — pentru că autorul nu 
s-a bătut în sensul bun al cuvîntu- 
lui .pentru ea — nu se aplică deo
camdată nici la Alba Iulia, nici la 
Focșani. Sînt exemple care atestă 
că funcționarea In bune condiții a 
dialogului „propunere — realizare" 
in cadrul «utoconducerii muncito
rești angajează la o atitudine mat 
activă în primul rînd pe autorii 
ideilor. Dacă ti nărui de la în
treprinderea de confecții a oerut 
să .participe Ia consiliul oame
nilor muncii pentru a-i interpe
la ,pe cei care nu argumen
tau de ce sînt împotriva apli
cării ideii sale, de ce nu și-ar exer
cita acest drept democratic — ape- 
lind chiar la intervenția adunării 
generale — toți bei care fac propu
neri de valoare și constată că ele 
nu se înscriu întotdeauna pe traiec
toria finalizării 7 Iată un subiect 
de meditație și pentru autorii de 
propuneri care așteaptă ca ideile lor 
să prindă viață fără efort. Inclusiv 
fără efortul lor.

Constantin PR1ESCU 
pe baza relatărilor 
corespondenților „Scinteii"

pentru 
cauză 

care a 
de șe- 
trebuie

se transporte numai In 
fie conservate

u»

conomli de otel ----- —
și molibden, greutatea noilor tipuri 
de sape fiind mult redusă. De pil
dă, o sapă cu trei conuri cu diame
trul de 444,5 mm cîntărește 280 kg, 
cea nouă — doar 67 kg. Un alt avan
taj vizează creșterea calității produ
sului. Prin realizarea unui dispozitiv 
specializat se asigură un diametru 
constant al sapei, prin fixarea 
coaxială a lamelor la o distanță 
egală față de centrul sapei. De aici 
o serie de avantaje în exploatare, 
dovedite, între altele, și de perfor
manțele obținute pină acum.

Prin urmare, pasiunea creatoare, 
spiritul novator al muncitorilor și 
inginerilor de la întreprinderea 
„1 Mai", ale specialiștilor de la in
stitutul de profil, printre care amin
tim pe lăcătușii Ion Lefter. Nicolae 
Ene, maistrul Nicolae Oprinoiu, in
ginerii Constantin Ungureanu, 
Gheorghe Gherghea, Atanâse Nico- 
lescu, Alecu Rădulescu, Isidor 
Gheoca, Ion Ene, au dus la reali
zarea unui produs performant, mult 
solicitat în schelele de foraj, ceea ce 
contribuie la marele efort al petro
liștilor de sporire a bazei energetice 
și de materii prime a țării.

Ioan MARINESCU
corespondentul „Scinteii”

NOI INVESTIȚII DE INTELIGENȚA TEHNICA PROPRIE CARE POT Șl TREBUIE SA FIE GENERALIZATE
terea eficienței economice. Acest 
lucru J-au sesizat și specialiștii 
compartimentului metalurg-șef al 
întreprinderii de autocamioane din 
Brașov, care și-au pus în acest sens 
problema căutării unei soluții. Ea a 
fost găsită de inginerul Virgil Ol- 
teanu, tehnolog coordonator în ca
drul compartimentului metalurg-șef. 
și constă dintr-un cuptor-tunel cu 
o suprafață interioară de circa 10 
metri patinați, capabil să asigure 
încălzirea centralizată a matrițelor. 
Probele la care a fost supus cupto
rul confirmă avantajele deosebite 
ale soluției. Realizîndu-se o tempe
ratură dirijată in sistem automat 
se asigură in primul rînd o utilizare 
rațională a gazului metan, ceea ce 
conduce —■ față de sistemul vechi 
— la obținerea unei economii de 
circa 300 000 metri cubi gaz metan 
anual. Pe de altă parte, se reduce 
la jumătate timpul necesar încălzi
rii matrițelor, operația făcîndu-se 
uniform in întreaga masă de oțel a 
acestora, cu efecte benefice asupra 
fiabilității. La diminuarea consu
mului de gaz metan contribuie și 
faptul că o parte din căldura care 
iese din cuptor o dată cu gazele 
arse este recuperată și folosită la 
preincălzirea aerului de combustie.

Avantajele pe care le oferă noua 
metodă de încălzire a matrițelor în 
cuptorul-tunel 
ele pledează 
hotărit pentru 
sectoarele de 
colae Mocanu).

■ ș ■ »
In multe unități industriale, ca urmare a programelor de modernizare 

adoptate, au fost introduse sau urmează să se asimileze o serie 
de soluții tehnice șl tehnologice sau noi materiale a căror utilizare are 
efecte asupra creșterii productivității muncii, calității produselor sau 
reducerii consumurilor de materiale și energie. Dar orice soluție nouă, 
orice idee modernă pentru a-și aduce întreaga contribuție valorică și 
funcțională trebuie să se aplice, să se extindă cu rapiditate. In cele 
ce urmează prezentăm pentru a fi preluate și generalizate citeva soluții 
tehnice si tehnologice ce și-au dovedit eficiența în întreprinderile caretehnice și tehnologice ce și-au dovedit eficienta in întreprinderile 
le-au aplicat

Procedeu ți instalație modernă 
de execuție a fuliilor

Să obții, prin meșteșug și gîndire, 
o piesă pentru care să folosești o 
cantitate de metal din care să nu 
se piardă prin prelucrare nici mă
car un gram de material — iată o 
preocupare nu numai interesantă, 
dar și extrem de utilă. Specialiștii 
spun că în acest caz produsul finit 
se realizează cu un „coeficient da 
scoatere" de sută la sută. O aseme
nea performanță e cu atît mai me
ritorie in cazul pieselor care an
terior se fabricau prin procedee 
clasice, de regulă prin turnare și 
apoi așchiere, la care pierderea de 
metal ajungea la peste 50 la sută. 
Un exemplu concret : fuliile pentru 
alternatoarele automobilelor, fabri
cate la întreprinderea „Electropre- 
clzia" din Săcele. Prin strădaniile 
unui colectiv 
aoeastă unitate 
doar procedeul, 
prin despicarea 
apoi fasonarea 
realizează fuliile — adică roțile ce 
poartă curele trapezoidale.

Operația se efectuează pe 
șină de oonstrucție specială 
cane există și un brevet de 
ție. Semifabricatul, adică un 
oțel de cîțiva milimetri grosime, se 
centrează pe un bolț și se stringe

de specialiști din 
a fost conceput, nu 
ci și instalația care, 
unui disc de oțel și 

părților despicate.

o ma- 
pentru 
lnven- 

disc de

Cele 
sue

Intre semibutuclî de formare, 
două unități de lucru execută 
cesiv atît despicarea discului în 
grosimi egale, cît și proliferarea 
pe semibutucul de formare. O pro
ductivitate a muncii de trei ori mai 
mare față de procedeul de turnare 
a piesei din fontă și nici un gram 
de metal pierdut sînt performanțele 
cele mai importante ale metodei. 
Extinzind procedeul la realizarea 
tuturor tipurilor de fulii (autotu
risme, autocamioane, tractoare) în
treprinderea „Eleotroprecizia" din 
Săcele a realizat în anul trecut o 
eoonomie la capitalul costuri de 
producție de peste 2,5 milioane de 
lei. Procedeul a fost preluat și de
cât re întreprinderea „Semănătoa
rea" din București unde este în 
curs de extindere Ia ciroa 8 tipuri 
de fulii ce intră în construcția unor 
mașini agricole. Se poate aplica 
însă și in alte domenii industriale, 
de fapt peste tot unde se utilizează 
transmisii prin curele trapezoidale. 
(Vlaicu Radu).

Economii de energie 
la încălzirea matrițelor

Este cunoscut faptul că înainte 
a fi utilizate, matrițele folosite 
forjarea pieselor din oțel se încăl
zesc pentru a se preveni în felul 
acesta eventuala lor deteriorare în

de 
In

timpul lucrului. La ora actuală, în
călzirea acestora 
tutindeni în tară 
mult sau mai . .
Practic, matrițele se clădesc direct 
pe sol, iar in jurul lor sînt trase 
țevi, prevăzute cu un fel de arză
toare improvizate prin care flacăra 
este orientată spre blocurile de ma
trițe. Dezavantajele sistemului sînt 
evidente : se irosește 85—90 la sută 
din căldura produsă din arderea 
combustibilului folosit. Procedeul,

se realizează pre- 
într-un mod mai 
puțin improvizat.

In pofida timpului îndelungat in 
care matrițele sînt ținute la flacără 
— 8—10 ore — nu poate asigura 
încălzirea lor uniformă, ceea ce 
oonduce la scurtarea perioadei de 
exploatare a acestora.

Evident, existenta acestei metode 
anacronice în sectoarele de forjă 
este în contrast cu dotările și teh
nologiile moderne adoptate în ulti
mul timp în sectoarele calde ale 
întreprinderilor. Sistemul de încăl
zire a matrițelor, neschimbat de 
zeci de ani, a devenit o frînă în 
activitatea acestor sectoare, în creș-

sînt concludente și 
în modul cel mai 
extinderea ei la toate 
forjă din tară. (Ni-

Nouă tehnologie 
a sîrmei de

Raportindu-se la utna din multi
plele sarcini care stau în fața in-

de fabricare 
sudură

dustriei constructoare da mașini în 
actualul cincinal, și anume cea care 
are in vedere creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare a ope
rațiunilor de sudură de la 30 la 
sută, cit este in prezent, la 70 la 
sută, în 1990, specialiștii de la în
treprinderea de sirmă și produse 
din sirmă din Buzău au conceput 
și asimilat o tehnologie proprie 
pentru fabricarea sîrmei de sudură 
în atmosferă de bioxid de carbon.

Fără a intra în detalii tehnice, se 
cuvine să precizăm că noul produs 
realizat de specialiștii buzoieni, spre 
deosebire de electrozii de sudură 
clasici, nu mai presupune material 
de înveliș care să asigure protecția 
cordonului de sudură (a topiturii de 
metal) Împotriva oxidărilor. Protec
ția, in cazul de față, o constituie 
bioxidul de carbon. Tot în compa
rație cu operațiunea clasică de 
sudură cu electrozi, care implică 
lucru discontinuu, sîrma de sudură 
permite lucru continuu, aceasta de
oarece tehnologia concepută în uni
tatea buzoiană are in vedere cupra- 
rea sîrmei înainte de trefilare. De 
notat că pentru realizarea acestei 
tehnologii avansate a fost folosită 
experiența bună dobîndită de spe
cialiștii de la uzina de cord metalic 
a întreprinderii, care au avut in 
atenție mai multe calități de oțe
luri utilizate in sudura

Importanța deosebită 
produs constă în faptul 
permite mecanizarea și 
rea operațiunilor de sudură în toate 
unitățile industriale din țară. La 
unitatea buzoiană se are în vedere 
reprofilarea actualei trăgătorii de 
oțel moale într-o secție ce va pro
duce noua sirmă de sudură în 
atmosferă protectoare de bioxid da 
carbon. (Stelian Chiper).

automată.
a noului 

că el va 
automatiza-
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
(Urmare din pag. I)

In numele locuitorilor județului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena . Ceaușescu le-au 
fost adresate cu adine respect cele 
mai calde urări de bun venit, de 
către Constantin Zanfir. prim-secre- 
tar al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R. Era prezent Gheorghe David, 
ministrul agriculturii.

în cadrul unei expoziții din pa
nouri . si grafice au fost examinați 
indicatorii dezvoltării agriculturii, o- 
biectivele noii revoluții agrare in 
județul Argeș.

Directorul general al direcției a-, 
gricole județene. Vasile Duță. a pre
zentat rezultatele obținute in valo; 
rificarea in cele mai bune condiții 
a terenurilor agricole din județ, a- 
rătînd că an de an au crescut pro
ducțiile vegetale si animaliere. Au 
fost evidențiate măsurile luate. în
deosebi pentru creșterea fertilității 
solurilor podzolice din zonă, care 
vor asigura, pe această bază spo
rirea in continuare a producțiilor ce
realiere. Examinind prevederile de 
creștere a producțiilor agricole pe 
județ pînă în anul 1990. secretarul 
general al partidului a apreciat că 
există posibilități pentru obținerea 
unor recolte mai mari, mai cu sea
mă la culturile vegetale. în acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se acorde o atenție mai 
mare lucrărilor de scarificare a so
lurilor din această parte a tării. în 
vederea creării condițiilor pentru o 
mai bună folosire a apelor freatice 
din sol, care pot asigura o dezvoltare 
mai viguroasă a plantelor și, în acest 
tel, recolte superioare.

Totodată, s-a indicat să se extindă 
acțiunile de fertilizare a solului 
cu îngrășăminte organice, să se acor
de cea mai mare atenție efectuării 
la timpul optim a tuturor lucrărilor 
prevăzute în tehnologiile pentru fie
care cultură, așigurindu-se astfel o 
mai bună valorificare a întregului 
patrimoniu agricol al județului.

în continuare, secretarului general al 
partidului i-au fost prezentate unele 
rezultate obținute de întreprinderea 
agricolă de stat Leordeni. unitate re
prezentativă a agriculturii argeșene. 
Directorul unității, Gheorghe Stroie, 
a informat că, în ultimii 20( de 
ani, producția agricolă s-a du
blat, ca urmare a creșterii îndeosebi 
a producțiilor de griu și porumb, pre
cum și a celor animaliere. Gazdele 
arată, de asemenea, că, pentru ac
tualul plan cincinal, sînt luate noi 
măsuri în vederea sporirii mai accen
tuate a producțiilor cerealiere prin 
folosirea unor tehnologii avansate, a 
unor soiuri de mare productivitate, 
prin executarea la timp și de înaltă 
calitate a tuturor lucrărilor agricole. 
Sînt prezentate, de asemenea, unele 
rezultate obținute în dezvoltarea sec
torului zootehnic, arătîndu-se că oa
menii muncii din această unitate 
și-au intensificat eforturile pentru o 
mai bună îngrijire a animalelor, pen
tru folosirea cu maximă eficiență a 
bazei furajere, pentru obținerea unor 
produeții animaliere mai mari.

S-a vizitat apoi ferma de vaci 
Ciupa a I.A.S. Leordeni.

Pe parcursul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost prezentați prin
cipalii indicatori ai planului pe acest 
an, arătîndu-se că producția medie 
anuală de lapte de la fiecare vacă 
va ajunge, la această fermă, la 5 500 

de litri, superioară prevederilor ini
țiale. Se evidențiază preocuparea co
lectivului de a atinge chiar o pro
ducție de 6 000 de litri de lapte, apre- 
ciindu-se că sint create toate condi
țiile pentru realizarea acestei pro
ducții, precum și de a spori natali
tatea animalelor.

Secretarul general al partidului a 
apreciat rezultatele obținute de lu
crătorii fermei, atrăgind, totodată, 
atenția că este necesară o mai bună 
organizare a activității de aici, ca, 
de altfel, jn toate fermele de profil, 
în vederea creșterii productivității 
muncii corespunzător normelor stabi
lite in acest sector.

Adresindu-se lucrătorilor între
prinderii agricole de stat Leordeni, 
celorlalți oameni ai muncii prezenti. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că i-au făcut o impresie bună 
rezultatele obținute de întreprindere, 
de ferma vizitată, atit în ce privește 
creșterea producției, cit si modul de 
organizare a activității. Arătind că 
in planul pe anul in curs al între
prinderii s-au prevăzut obiective co
respunzătoare. secretarul general al 
partidului a evidențiat necesitatea 
luării unor măsuri eficiente de orga
nizare corespunzătoare a întregii 
activități pentru realizarea integra
lă a acestor prevederi. îndeosebi pe 
seama creșterii productivității mun
cii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat oamenilor muncii de la 
I.A.S. Leordeni. din ferma Ciupa. 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultura județului, felicitări^ și urări 
de noi succese în creșterea produc
țiilor agricole, astfel incit Argeșul să 
ocupe un Joc cit mai bun în rtndul 
județelor cu recolte mari, urări de 
multă sănătate si fericire.

Primirea oficială in județul Ar
geș a avut Ioc la COMBINATUL 
PETROCHIMIC PITEȘTI, unde 
mii de oameni ai muncii i-au .tntîm- 
pinat pe tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu într-o 
atmosferă de mare vibrație. Cei pre
zenti au ovaționat cu însuflețire, au 
scandat numele partidului și al se
cretarului său general. Participantii 
la festivitatea sosirii purtau drapele 
tricolore si roșii, portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu. eșarfe si flori.

O formațiune alcătuită din mili
tari, membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în semn de aleasă cinstire, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intîmpinați 
cu piine și sare. Tineri și tinere, 
pionieri și șoimi al patriei le-au ofe
rit cu emoție buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu respect de membri ai 
secretariatelor comitetelor județean 
și municipal de partid, de reprezen
tanți ai conducerii centralei indus
triale de profil și al combinatului.

Ambianta sărbătorească In care s-a 
desfășurat festivitatea primirii ofi
ciale a pus în lumină sentimentele 
de adîncă dragoste și prețuire ale 
oamenilor muncii argeșeni față de 
secretarul general al partidului, re
cunoștința lor profundă față de stră
lucita sa activitate consacrată dez

voltării multilaterale a patriei, spori
rii continue a nivelului de trai al 
întregului popor.

Prezentarea pe larg a principale
lor aspecte ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a județului Argeș a pre
fațat dialogul purtat de secretarul 
general, al partidului cu cadrele de 
conducere și ceilalți specialiști pre- 
zenți. A fost reliefat faptul că, in 
ultimele două decenii, județul Argeș 
a cunoscut, ca și celelalte zone ale 
țării, o dezvoltare puternică, mul
tilaterală, avind la bază industriali
zarea puternică. S-a subliniat că, 
prin importantele investiții realiza
te în această etapă, producția indus
trială a județului este în prezent de 
aproape 11 ori mai mare decit cea 
din 1965. Continuînd această evolu
ție, economia Argeșului urmează să 
înregistreze, și in acest cincinal, o 
marcată sporire a potențialului său 
productiv, in 1990 fiind prevăzută o 
creștere de 3,8 ori a valorii fondu
rilor fixe față de nivelul anului 1970.

Analiza efectuată la combinatul 
•piteștean, la care a participat Adrian 
Stoica, ministrul industriei petro
chimice, a înoeput în cadrul unei 
ample expoziții ce reliefează pre
ocupările actuale și rezultatele ob
ținute de acest puternic colectiv 
muncitoresc.
Construit In „Epoca 

Nicolae Ceaușescu", combinatul din 
Pitești se numără astăzi printre cele 
mai reprezentative unități ale petro
chimiei românești. Avind ca obiectiv 
principal valorificarea superioară a 
materiilor prime petroliere, marele 
combinat argeșean realizează atît 
prelucrarea țițeiului, orientată spre 
obținerea de carburanți și lubri- 
fianți, cit și a fracțiilor petroliere 
pentru chimizare.

în expoziție este înfățișată gama 
largă de produse puse de combinat 
la dispoziția economiei naționale și 
a partenerilor de peste hotare — 
benzine, motorine, componenți gazoși 
și lichizi pentru prelucrări ulte
rioare. mase plastice, monomerl pen
tru sinteze organice.

Directorul combinatului. Andrei 
Grigorescu, a relevat că măsu
rile întreprinse în cursul anu
lui trecut au avut ca efect Îndepli
nirea și depășirea tuturor indica
torilor de plan. Printre cele mai 
importante realizări din acest an, 
se remarcă depășirea substanțială a 
exportului.

S-a arătat că traducerea în viață 
« indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului la precedentele 
vizite de lucru efectuate aici au 
condus la mărirea capacității In
stalației de producere a para
finelor, a altor secții, la di
versificarea sortimentală șl asimila
rea de noi produse cu caracteristici 
superioare, la realizarea de interme
diari și auxiliari pentru sinteze or
ganice, la valorificarea superioară a 
materiilor prime prelucrate.

Pe parcursul vizitării secțiilor de 
polietilenă de înaltă presiune și piro- 
liză 1, sînt înfățișate preocupările 
specialiștilor piteșteni, ale întregului 
colectiv în direcția utilizării la pa
rametrii cel mal inalți a capacități
lor de producție existente, creșterii 
valorii produselor obținute din fie
care tonă de petrol brut, sporirii ca
lității și competitivității sortimente
lor obținute din fiecare Instalație.

A fost menționat, In același timp, 
faptul că marea majoritate a insta

lațiilor existente pe platforma com
binatului lucrează în prezent la pa
rametrii proiectați, ceea ce asigură 
condițiile necesare îndeplinirii rit
mice a, sarcinilor de plan. Eviden- 
țiindu-se preocuparea deosebită pen
tru pregătirea și efectuarea la timp 
și în cele mai bune condiții a lu
crărilor de revizii și reparații plani
ficate, s-a subliniat că, în momentul 
de față, piesele de schimb sînt reali
zate aproape In întregime în combi
nat sau In alte unități ale Ministeru
lui Industriei Petrochimice.

Un loc principal în dialogul purtat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu cu petro- 
chimiștii argeșeni l-a ocupat mo
dernizarea proceselor de producție. A 
fpst înfățișat pe larg complexul de 
măsuri tehnico-economice adoptate 
In scopul măririi productivității 
muncii, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al fabricației, creșterii efi
cienței economice, fiind subliniat 
rolul important pe care îl are în 
această direcție programul de înnoi-

Întîlnire CU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, s-a întîlnit, 
joi seara, cu membrii Biroului Co
mitetului județean Argeș al P.C.R.

în cadrul ședinței, a continuat 
analiza cuprinzătoare, exigentă, des
fășurată în cursul după-amiezei în 
unități industriale și agricole, por- 
nindu-se de la aspectele concrete ale 
activității economice examinate la 
fața locului, de la rezultatele obți
nute de Oamenii muncii argeșeni și, 
îndeosebi, de la importantele sarcini 
ce revin județului în acest an. în ac
tualul cincinal — corespunzător pu
ternicului potențial tehnic și uman 
de care dispune — în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid a exprimat cele 
mai calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru noua vizită de 
lucru ce o întreprind pe meleagurile 
argeșene, pentru sprijinul constant 
acordat organizației județene de 
partid, pentru preocuparea statorni
că manifestată față de dezvoltarea 
economică și socială a județului 
Argeș.

Membrii biroului au raportat tova
rășului Nicolae Ceaușescu despre 
modul în care comitetul județean de 
partid acționează pentru realizarea 
exemplară a prevederilor planului 
pe 1987 și pe întregul cincinal, și au 
exprimat, în fața secretarului gene
ral al partidului, angajamentul și 
hotărîrea comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii de a face totul 
pentru înfăptuirea neabătută a obiec
tivelor ce le revin din hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al P.C.R. 

re și perfecționare a tehnologiilor, 
de fabricație elaborat în colaborare 
cu specialiștii de . Ia Institutul Cen
tral de Chimie.

Un exemplu semnificativ în acest 
sens îl constituie modernizarea pro
cedeului de fabricare a polistirenului 
pe baza unor soluții originale ce 
permit reduoerea la jumătate a fa
zelor tehnologice și asigură creșterea 
substanțială a productivității muncii, 
diminuarea consumurilor energetice. 
Deosebit de eficientă s-a dovedit, in 
timpul experimentării, și moderniza
rea instalației de obținere a polieti- 
lenei cu catalizatori superactivi, care 
urmează să fie aplicată in cursul a- 
cestui an.

Pe parcursul vizitei, au fost - puse 
în evidență măsurile adoptate în ve
derea valorificării unor resurse ener
getice, dintre care se remarcă recu
perarea căldurii de la instalațiile ra
finăriei, prin care se asigură agentul 
termic pentru încălzirea a 35 000 de 
apartamente din municipiul Pitești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

membrii biroului comitetului județean de partid
în acest sens, s-au evidențiat efor
turile depuse și rezultatele dobîndlte 
în Îndeplinirea planului pe perioada 
care a trecut de la începutul anului. 
Totodată, au fost relevate, în spirit 
critic și autocritic, o serie de lipsuri 
din munca unor întreprinderi și uni
tăți agricole din județ, evidențiin- 
du-se măsurile luate pentru lichi
darea neîntîrziată a neajunsurilor și 
îmbunătățirea radicală a întregii 
activități.

Referlndu-se la rezultatele obți
nute în acest an de industria 
și agricultura argeșeană, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
acestea nu sînt la nivelul posibili
tăților, al dotării tehnice puternice, 
moderne de care dispune economia 
județului. Reținînd angajamentele 
luate, secretarul general al partidu
lui a cerut organizației județene de 
partid să ia măsuri ferme pentru 
recuperarea în cel mal scurt timp a 
rămînerilor în urmă, pentru îndepli
nirea integrală a planului pe 1987 
și pe întregul cincinal. S-a indicat 
ca, printr-o mai bună organizare a 
muncii, să se asigure realizarea rit
mică a producției fizice, in mod 
deosebit a celei destinate exportului, 
îndeplinirea tuturor indicatorilor 
cantitativi și calitativi ai planului. In 
acest scop, s-a arătat că se impune 
să se acorde toată atenția utilizării 
depline a capacităților, înfăptuirii 
programelor privind perfecționarea 
organizării și modernizarea produc
ției, ridicării nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerii con
sumurilor materiale și energetice, a 
costurilor de fabricație, creșterii mai 
accentuate a productivității muncii.

In ceea ce privește agricultura, 
secretarul general al partidului a 
apreciat că județul dispune de toate 

apreciat rezultatele obținute de co
lectivul combinatului și a cerut'să se 
acționeze cu hotărire pentru aplica
rea într-un timp cit mai scurt a pro
gramelor de modernizare, atît la 
secțiile vizitate, cit și în celelalte sec
toare, în vederea sporirii capacității 
de producție și diversificării sorti
mentelor fabricate.

Felicitîndu-i pe petrochimiștii ar
geșeni, secretarul general al partidu
lui le-a urat noi și tot mai însem
nate succese, pe măsura potenția
lului important al modernei unități 
în care lucrează.

Atmosfera entuziastă, sărbătoreas
că în care s-a desfășurat dialogul de 
lucru al secretarului general al 
partidului nostru cu colectivele uni
tăților economice vizitate s-a regă
sit și pe traseul străbătut de la com
binat pină în centrul municipiului 
Pitești. Zeci de mii de locuitori al 
orașului, tineri si vîrstnlci, au salutat 
cu deosebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 

condițiile pentru obținerea unor pro
ducții vegetale șl animaliere superi
oare, arătind că, pentru aceasta, este 
necesar să se acționeze cu hotărire 
pentru executarea la timp și în cele 
mai bune condiții a lucrărilor agri
cole, pentru punerea deplină în va
loare a întregului teritoriu agricol 
al județului, a bazei materiale exis
tente, pentru livrarea in întregime a 
cantităților de produse prevăzute la 
fondul de stat.

Secretarul general al partidului a 
cerut ca în toate domeniile și sec
toarele de activitate să se asigure 
întărirea spiritului de răspundere, 
respectarea strictă a disciplinei de 
plan, utilizarea cu maximum de ran
dament a tuturor resurselor de care 
dispune județul, ridicarea întregii 
activități la un nivel superior de ca
litate și eficiență.

In continuare, secretarul general 
al partidului a insistat asupra obli
gativității de a se respecta cu stric
tețe prevederile legale privind deli
mitarea perimetrelor orașelor, a lo
calităților rurale, sistematizarea lor, 
astfel îneît să se asigure reducerea 
suprafețelor construite, creșterea 
fondului funciar și folosirea lui de
plină.

In cadrul analizei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit, de 
asemenea, la necesitatea îmbunătă
țirii stilului și metodelor de muncă 
ale comitetului și biroului jude
țean de partid, subliniind rolul 
important ce revine organelor și 
organizațiilor de partid in organi
zarea și conducerea întregii activități, 
în soluționarea tuturor problemelor 
privind realizarea sarcinilor de plan, 
a obiectivelor actualului cincinal, a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea.

Secretarul general al partidului a 
relevat că puternica organizație ju

Ceaușescu. exprimindu-si bucuria 
pentru ațeastă nouă vizită de lucru.

Cei prezenti purtau cu mindrie 
drapelele tării și partidului, portre
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Pe mari pancarte erau înscrise 
urări la adresa partidului și secreta
rului său general, a scumpei noastre 
patrii și harnicului popor român.

S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu și 
poporul !“.

Și-au găsit astfel o spontană șl 
elocventă expresie sentimentele do 
fierbinte, dragoste ale oamenilor 
muncii argeșeni față de conducătorul 
partidului și statului, hotărîrea lor 
de a. acționa exemplar pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin in 
acest an și pe întregul cincinal, de 
a-și spori contribuția la înfăptuirea 
măreței opere de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
Si -înaintare a României spre comu
nism.

dețeană de partid are forța și ca
pacitatea necesare pentru a ridica la 
un nivel calitativ superior întreaga 
activitate a județului Argeș, cu o 
pondere mane în economia țării. S-a 
cerut să sa revadă întregul complex 
de măsuri elaborat de comitetul ju
dețean de partid, subliniindu-se că 
ridicarea calității și realizarea inte
grală a exportului sînt sarcini esen
țiale, prioritare care impun întărirea 
răspunderii comuniștilor, a activului 
de partid, a organizațiilor de partid, 
intensificarea activității politico- 
ideologice, de dezvoltare a conștiinței 
socialiste, îmbunătățirea programelor 
de perfecționare profesională și teh
nică, de ridicare a calificării munci
torilor, maiștrilor, tehnicienilor și 
inginerilor, pentru a se realiza pro
duse de înaltă calitate și nivel teh
nic, pentru a se asigura buna 
desfășurare a întregii activități. To
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că s-a învestit mult pentru dezvol
tarea economică a județului Argeș, 
care se află astăzi printre județele 
importante ale tării din punct de ve
dere al producției industriale și că 
aceste eforturi cer din partea fiecărui 
om al muncii, a fiecărui comunist, 
din partea colectivelor, a organiza
țiilor de partid realizări pe măsura 
condițiilor create.

Secretarul general al partidului și-a 
exprimat convingerea că organizația 
județeană de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Argeș 
vor acționa cu dăruire și abnegație 
pentru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce le revin și 
a angajamentelor asumate, sporind 
contribuția județului la progresul 
economiei naționale, la dezvoltarea 
generală a tării, la creșterea bună
stării întregului popor.

LEREȘTI : O nouă, 
hidrocentrală în funcțiune

A fost conectată la sistemul ener
getic național hidrocentrala de la 
Lerești, situată pe rîul Tîrgului, cu 
o putere instalată de 19 MW. Este 
a 20-a hidrocentrală realizată de 
lucrătorii Antreprizei de construc
ții energetice din Pitești la izvoa
rele apelor ce brăzdează județul 
Argeș. Puterea lor instalată a ajuns 
acum la 519 MW. Noua hidrocen
trală se află intr-o zonă montană 
neasemuit de frumoasă. La reali
zarea ei s-au folosit tehnologii mo
derne. de mare productivitate. în 
momentul de față se lucrează in
tens la hidrocentrala vecină de la 
Voinești, aflată și ea în pragul in
trării în funcțiune, precum și la 
cea de la Dragoslavele. de pe rîul 
Dîmbovița. (Gheorghe Cirstea).

VEȚEL-DEVA ; Succese 
ale minerilor

De la începutul anului, oamenii 
muncii din cariera minieră Vețel- 
Deva înregistrează ritmic însem
nate depășiri la toți indicatorii 
planului de producție. Printr-o or
ganizare superioară a muncii, o 
aprovizionare corespunzătoare a 
locurilor de muncă. promovarea 
unor tehnologii noi de lucru și 
asigurarea unui climat sănătos de 

muncă, de ordine și disciplină, co
lectivul carierei miniere a realizat 
in acest an peste prevederi 346 tone 
zinc, plumb și cupru in concen
trate. 3 000 tone minereu extras și 
prelucrat. La producția-marfă sar
cinile de plan sînt depășite cu 
aproape 12 milioane lei. (Sabin 
Cerbu).

CRAIOVA : Locomotive 
pentru export

„Producția pentru export realiza
tă ritmic si de calitate !“ — iată 
cuvîntul de ordine sub semnul că
ruia îsi desfășoară activitatea con
structorii de locomotive ai fabricii 
de profil de la întreprinderea 
„Electroputere" din Craiova.

— Zilele acestea am expediat 
partenerilor de peste hotare un nou 
lot de 16 locomotive diesel elec
trice de 2100 CP și locomotive 
electrice de 5 100 kW — ne spune 
inginerul Felix Căprariu, directorul 
fabricii. Pe fluxul tehnologic se 
află în diferite faze de execuție 
alte 50 de locomotive destinata ex
portului. (Nicolae Băbălău).

TÎRGU JIU : Mașini-unelte 
de mare complexitate

La întreprinderea de mașini- 
unelte pentru presare-forjare din 
Tirgu Jiu s-au realizat două noi

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
agregate complexe : mașina de in
jecție masă plastică și presa pen
tru îndreptat osii de 800 tone/forță.

— Mașina de injecție masă plas
tică — ne spune Constantin Șan- 
dru. inginerul-șef al unității — 
este cel mai complex produs din 
familia mașinilor de aoest fel rea- 
kizat pînă în prezent în țara noas
tră. Ea constituie ..oapul de serie" 
la un mare număr de mașini și in
stalații ce alcătuiesc fluxul tehno
logic de fabricație a componentelor 
din masă plastică pentru autotu
rismele „OLTCIT". Presa pentru 
îndreptat osii constituie, de aseme
nea, un unicat, executat în întregi
me în unitatea noastră, avînd me
nirea de a contribui la îmbunătă
țirea calității osiilor ce se reali
zează la întreprinderea de profil 
din Balș. (Dumitru Prună).

LETEA : Succes 
de prestigiu

. In cadrul acțiunii de moderni
zare a producției si a muncii. Ia 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
Letea din Bacău a fost pusă in 
funcțiune, după un amplu pro
ces de „regenerare" tehnică și teh
nologică. instalația pentru fabrica

rea hîrtiei de scris si tipărit. 
Concepută si proiectată de specia
liștii Institutului de profil din 
Brăila, noua instalație (nouă pen
tru că din cea veche n-au mai ră
mas decit clădirea șl scheletul 
părții uscătoare) a fost înzestrată 
cu utilaje moderne, de înaltă teh
nicitate si productivitate, realiza
te la întreprinderea de utilaj chi
mic Borzești. întreprinderea de 
panouri electropneumatice Bacău 
și la alte unități industriale din 
tară. Rod al efortului de inteligen
tă și gindire tehnică, instalația 
si-a sporit capacitatea de produc
ție. In condițiile diminuării consu
mului de material fibros cu 15 kg 
pe tona de hîrtie și economisirii 
anuale a 1 800 tone combustibil 
convențional. întreaga lucrare a 
durat doar patru luni, adică de 
două ori mai puțin față de pre-’ 
vederi. (Gheorghe Baltă).

GIURGIU : Instalație 
de mare performanță

Colectivul Combinatului chimic 
din Giurgiu a pus in funcțiune o 
instalație de mare performanță 
pentru producerea silicatului de 
etil. După cum ne-a relatat ing. 

Dumitru Petre, șeful acestei insta
lații, noul produs care se obține 
aici asigură valorificarea supe
rioară a materiilor prime șl va fi 
folosit ca izolant în cochilele de 
formare, permițînd turnarea unor 
piese de mare precizie și finețe, 
care nu mai necesită alte prelu
crări mecanice. Partea de cerce
tare pentru construcția instalației 
și elaborarea tehnologiei de fabri
cație au fost asigurate de către 
specialiștii Institutului de chimie 
macromoleculară ..Petru Poni“ din 
Iași. (Ion Manea).

CLUJ : Tehnologii noi, 
moderne

In cadrul acțiunii de perfecțio
nare și modernizare a proceselor de 
producție, desfășurată de colecti
vele de oameni ai muncii din uni
tățile economice din județul Cluj, 
o atenție deosebită se acordă în
noirii produselor, introducerii și 
extinderii tehnologiilor avansate. 
In acest an au fost asimilate și 
modernizate peste 40 mașini, uti
laje și instalații, precum și nu
meroase materiale noi și bunuri de 
larg consum. De asemenea, au fost 
aplicate noi tehnologii care con

tribuie la creșterea productivității 
muncii. îmbunătățirea parametrilor 
tehnici șl calitativi ai produselor, 
valorificarea superioară a resurse
lor materiale și energetice. In 
prezent, aproape 30 la sută din pro- 
ducția-marfă fabricată de unitățile 
economice din județ o reprezintă 
produsele noi și modernizate in 
perioada care a trecut din acest 
cincinal. Rezultate mai bune au 
fost obținute de Combinatul de 
utilaj greu. întreprinderea de 
electronică industrială și de auto
matizări, „Armătura", „Flacăra", 
„Someșul". Fabrica de mașini de 
rectificat din Cluj-Napoca, Combi
natul metalurgic din Cîmpia Turzii, 
întreprinderea chimică și „Electro
ceramica" din Turda, Combinatul 
de prelucrare a lemnului din 
Gherla. (Marin Oprea).

BRAȘOV : Produse 
cu parametri superiori

Oamenii muncii din unitățile 
Centralei industriale de produse 
refractare Brașov, care se menține 
de mai mulți ani în fruntea între
cerii pe ramură, au asimilat și in
trodus în fabricație noi produse cu 
parametri fizico-chimici și econo
mici ridicați, cerute de unitățile 
siderurgice ale țării. Printre aces
tea se remarcă zgura sintetică fo
losită la elaborarea unor oțeluri 
aliate de înaltă puritate, materia

lele corindono-grafitice utilizate la 
turnarea continuă a oțelului, plăci 
termoizolatoare care pe lingă redu
cerea pierderilor de căldură con
tribuie și la îmbunătățirea co
eficientului de scoatere a oțelului, 
noi sortimente de corpuri abrazive 
de mare finețe etc. Demn de re
ținut este și faptul că noile produ
se și tehnologii asimilate în fabri
cație în cursul acestui an au o pon
dere de 12,2 la sută in valoarea 
producției-marfă a centralei. (Ni
colae Mocanu).

VASLUI : Producție 
suplimentară pentru export

După prima jumătate a lunii 
mai. oamenii muncii din industria 
județului Vaslui se prezintă cu un 
remarcabil bilanț in întrecerea so
cialistă ce se desfășoară în intîmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului. Acordînd o atenție prio
ritară realizării și livrării ritmice 
a producției pentru export, colec
tivele din 12 unități economice 
vasluiene au livrat partenerilor ex
terni, peste sarcinile contractuale, 
produse de calitate superioară in 
valoare de 31 milioane lei. Rezul
tate foarte bune au obținut pînă 
acum Întreprinderea de rulmenți 
din Bîrlad, Combinatul de fire sin
tetice și întreprinderea de prelu
crare a lemnului Vaslui. (Petru 
Necula).



PAGINA 4 SClNTEIA - vineri 15 mai 1987

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Îmbunătățirea organizării muncii în cadrul cooperativei
Comuna Colțea, județul Brăila, 

este situată in centrul Bărăganu
lui și dispune de un teren fertil, 
de pe care s-au obținut, in anii 
din urmă producții mari de cerea
le, mai ales că aproape toată su
prafața arabilă este irigată. Coo
perativa agricolă de producție din 
localitate are, datorită acestui fapt, 
condiții deosebite de dezvoltare e- 
conomică și financiară.

Cu toate acestea, se arăta în- 
tr-o scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in ultimii doi 
ani bilanțul activității cooperativei 
agricole este slab, sub posibilități. 
Nu din vreo cauză obiectivă, ci da
torită unor lipsuri și deficiențe in 
organizarea producției, forța de 
muncă nefiind mobilizată pentru 
executarea la timp și de calitate 
a lucrărilor agricole. Scrisoarea 
mai semnala lipsuri șl abateri co
mise de unele cadre de conducere 
din comună și cooperativă, solici- 
tînd sprijin pentru ' 
ficiențelor, întrucit 
te organelor locale 
stat n-au fost luate

Fiind verificate
Comitetului Central și Consiliului 
de Miniștri, sub îndrumarea vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului și secretarului cu proble
me agrare al C.C. al P.C.R. — așa 
cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — faptele rela
tate s-au dovedit a fi întemeiate, 
în raportul de cercetare se preci
zează că in ultimii doi ani situația

înlăturarea de- 
sesizările făcu- 
de partid și de 
in considerație, 
de activiști ai

economico-financiară a unității s-a 
Înrăutățit, fapt ce s-a răsfrint ne
gativ și asupra veniturilor coope
ratorilor.

N-» fost greu să se afle 
care au fost cauzele acestei situa
ții. Așa cum se subliniază in ra
portul de cercetare, rezultatele ne
corespunzătoare au fost determi
nate, in mare măsură, de abaterile 
privind folosirea pămintului și a 
tehnologiilor de producție, de uti
lizarea necorespunzătoare a ame
najărilor pentru irigații, de slaba 
mobilizare a forței de muncă la în
treținerea și recoltarea culturilor. 
In asemenea condiții nu-i de mi
rare că la sfecla de zahăr s-au re
alizat, de pe suprafața de 225 ha, 
doar aproape 14 000 kg la hectar, 
față de o producție planificată și 
posibilă de 42 000 kg/ha. Deficien
țe asemănătoare au fost și la cul
turile de porumb, floarea-soarelui, 
soia și in legumicultură, unde u- 
nele suprafețe cultivate cu tomate 
și ardei au fost compromise. In 
sectorul zootehnic, ca urmare a ne- 
asigurării furajelor, â slabei îngri
jiri și furajări a animalelor, fluc
tuației mari de îngrijitori, nu s-au 
realizat efectivele și producțiile 
planificate, înregistrîndu-se nu pu
ține mortalități.

în raportul de cercetare se criti
că activitatea președintelui coope
rativei, comportarea sa în relațiile 
cu oamenii. Pentru faptele sale, 
președintele a fost pus în discuția

comuniștilor, a membrilor coope
ratori ; dar el a ignorat recoman
dările acestora, ajutorul primit 
și a perseverat in atitudinile sale, 
fapt pentru care secretariatul Co
mitetului județean Brăila al P.C.R. 
l-a sancționat cu vot de blam și a 
hotărit scoaterea sa din funcția de 
președinte al C.A.P.

Cu prilejul analizei efectuate, 
s-a considerat insă că vina stări
lor de lucruri constatate la Colțea 
o poartă și alte cadre de răspun
dere. luîndu-se măsuri în con
secință. Astfel, președintele 
U.J.C.A.P., Coman Cornel, membru 
al biroului comitetului județean de 
partid, a fost sancționat cu mus
trare pentru lipsa de control și 
sprijin ; organizatorul de partid, 
președintele C.U.A.S.C. Dudești, 
Vasile Moldoveanu, secretarul co
mitetului comunal de partid. Vasi
le Constantin, au fost sancționați 
cu „vot de blam", ultimul fiind și 
mutat în altă comună.

S-a hotărit, totodată, ca organele 
locale 
control 
■pentru 
teriale 
slabele 
nanciare. Biroul Comitetului comu
nal de partid Roșiori va analiza ac
tivitatea comitetului de partid și a 
consiliului de conducere al C.A.P. 
Colțea, in vederea stabilirii celor 
mai potrivite măsuri de 
a situației.

de resort să efectueze un 
de fond la C.A.P. Colțea 

a stabili răspunderile ma
legate de neglijențele șl 

rezultate economice și fl-

îndreptare

Nici în sport nu pot fi admise abaterile

de la disciplina financiară
„Vă aducem la cunoștință unele 

dintre gravele ahuzuri săvirșite de 
conducerea Clubului sportiv Tirgo
viște, respectiv de către Ion Gre- 
cu, președinte, și Adrian Vasilescu, 
contabil-șef. care încalcă legile 
statului, ignoră răspunderile ce le 
revin in apărarea avutului obștesc, 
în promovarea principiilor eticii și 
echității socialiste" — se afirma 
într-o scrisoare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, după care 
se relatau o seamă de ilegalități 
și abuzuri, sollcitindu-se sprijinul 
conducerii partidului pentru întro
narea legalității, a ordinii și dis
ciplinei și la respectivul club 
«portiv.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
Indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare unui secretar al 
C.C. al P.C.R. șl președintelui 
Curții Superioare de Control Finan
ciar;

Verificările efectuate au confir
mat temeinicia afirmațiilor, consta- 
tiîndu-se si alte ilegalități, nesesi
zate in scrisoare. S-a descoperit 
astfel că la unele meciuri de 
fotbal biletele de intrare erau 
vîndute la prețuri mai mari decit 
cele legale, incaslndu-se astfel In 
plus, numai în semestrul I 1986, 
aproape 70 000 lei, iar prin majo
rarea de la 3 la 8 lei a prețului 
programelor de meci s-au încasat 
nelega) aproape 29 000 lei. Pentru 
un număr de 4 309 programe pri
vind campionatul divizionar de 
fotbal, în valoare de 21 500 lei, s-a 
prezentat in timpul cercetării scri
sorii un ștat de plată a unor pri
me suplimentare, peste haremurile 
legale, jucătorilor echipei de fotbal, 
iar pentru 7 256 programe. în va
loare de peste 36 000 lei, s-a în
tocmit nelegal un proces-verbal 
de ardere a acestora. în luna fe
bruarie 1986 s-a procedat, tot prin

ardere, la distrugerea a 15 000 ta
loane de participare la tombolă, 
reprezentind 375 000 lei. Alte sume 
importante, provenite, din tichete 
de rezervare a locurilor Ia meciu
rile de fotbal, vîndute cu 200 lei 
bucata, din tipărirea și difuzarea 
prin școli a unor orare pentru 
elevi, care se ridică la aproape 
100 000 lei, nici n-au fost înregis
trate în evidența clubului.

In luna iunie 1985 s-a organizat, 
fără aprobare, un spectacol pe sta
dionul din Tirgoviște. încasîndu-se, 
din vînzarea biletelor de intrare. 
112 000 lei, din care o parte a fost 
acordată suplimentar jucătorilor 
și antrenorului echipei de fotbal. 
Și in toamna anului 1984 s-a or
ganizat un spectacol pe stadionul 
din localitate. iar Încasările, de 
peste 215 000 lei, au fost cheltuite 
de fostul președinte al clubului 
sportiv pentru prime acordate ju
cătorilor și antrenorului. In anul 
trecut, secția de fotbal a încasat, 
din contribuția susținătorilor de la 
întreprinderea de utilaj petrolier 
Tirgoviște, suma de aproape 77 000 
lei, neînregistrată în gestiunea clu
bului și care a fost cheltuită in 
mod nelegal. S-a confirmat și fap
tul că două persoane scoase din 
producție de la întreprinderea de 
utilaj petrolier Tirgoviște pentru a 
sprijini activitatea secției de fotbal 
a Clubului sportiv Tirgoviște au 
primit retribuții și- alte drep
turi bănești în valoare de aproape 
140 000 lei.

După cum se arată în concluzia 
raportului de cercetare. în 
Clubului sportiv Tirgoviște 
dezordine în evidenta și în 
narea valorilor materiale 
nești, ceea ce a condus la 
rile menționate, în mînuirea unor 
sume de bani de către persoane 
neautorizate și la prejudicierea

cadrul 
există 

gestio- 
și bă- 
abate-

dent uit 
nocivi- 
a unui 
stradal,

„Scînteia" e publicat nu 
un ciclu de anchete privind 
tatea. pe mai multe planuri, 
anumit „comerț" particular 
practicat de persoane adeseori fără 
nici un fel de autorizație. Cercetă
rile Întreprinse demonstrau că o- 
biectele oferite pe tarabele acelor 
negustori particulari sint frecvent 
certate cu igiena, poluează folclorul, 
viciază bunul gust al oamenilor, 
constituind de fapt marfă pentru 
speculă. In acest context, se cerea 
o mai mare exigentă din partea con
siliilor populare la acordarea de 
autorizații. în asa fel incit să existe 
anumite garanții privind utilitatea 
produselor sau serviciilor respective, 
proveniența materialelor, calitatea 
acestora. Din faptele și opiniile con
semnate rezulta necesitatea unui 
control mult mai riguros. Îndeosebi 
asupra modului in care se eliberea
ză asemenea autorizații de către 
unele primării comunale, care ade
sea deschid, cu multă larghețe, 
cale liberă unor asemenea produse, 
nedorite si nocive.

Trebuie arătat că pină în prezent 
nu se poate consemna vreo îmbu
nătățire in această direcție. Stau 
mărturie. în acest sens. înseși tara
bele ce continuă să fie prezente prin 
locurile publice. în special in cele 
cu aglomerație, ca si faptul că pro
prietarii lor au autorizații recent 
eliberate sau recent reînnoite.

Revenind asupra temei. In aștep
tarea măsurilor — care trebuiau să 
fi fost luate pină acum ! — se cu
vine pus in lumină încă un aspect, 
deosebit de serios : proveniența du
bioasă a materialelor din care se 
confecționează mărfurile „de tara
bă". Iată consemnările unei anchete 
întreprinse cu sprijinul Inspecției 
comerciale de stat a municipiului 
București și a organelor judiciare.

cizmărie, frizerie, de reparat oche
lari sau jucării, umbrele sau ceasor
nice. De asemenea, olarii, cioplitorii 
in lemn, producători de artizanat, 
în general, au primit autorizații 
pentru a produce și vinde obiecte 
de certă utilitate.

Dar. prin această „portiță" deschi
să de lege au intrat și o mulțime 
de nechemati. profitind de lipsa de 
exigentă a unor comitete executive 
ale consiliilor populare. Cel mal 
frapant exemplu, vizibil la tot pa
sul. îl oferă așa-zisele „podoabe" — 
din material plastic sau din metal. 
Pe lingă nedumerirea provocată de 
ușurința cu care se acordă autori
zațiile de fabricație, si lăsind la o 
parte stridenta sau prostul gust ce

O „portiță" prin care se 
strecoară inutilul. Există 0 le«e 
(nr. 13 din 1968) care conferă consilii
lor populare dreptul de a elibera au
torizații de funcționare proprietarilor 
unor mici 
mai bune 
le, pentru 
oferite de 
perirea cu servicii a unor zone, co
mune șl orașe. Urmarea a fost po
zitivă : in cartiere ori la sate, unde . 
nu era posibilă sau rentabilă des
chiderea unor unități de stat cu per
sonal mai numeros, au apărut felu
rite ateliere utile — de croitorie.

ateliere, in vederea unei 
folosiri a resurselor loca- 
completarea sortimentelor 
comerț, cit și pentru aco-

pe filiera „Telegramelor" șl a „Te
mei cu variațiunl", micrcfopera „Un 
pedagog de școală nouă", care a 
beneficiat de interpreți de vîrf 
(Pompei Hărășteanu, Vladimir Po- 
pescu-Deveselu, Miroea Opreanu, 
Leontin Boanță — alături de Lena 
și Andrei Vieru) — cu umor, dese- 
nînd vocal fiecare vorbă caragia- 
lească, sugerind atmosfera din cî- 
teva economicoase sonorități in
strumentale și, mai sigur, pledind 
încă o dată pentru succesul aces
tui tip de concert-spectacol...

Diverse săli, diverse categorii de 
public, succes asigurat acolo unde 
faptul de artă pledează pentru 
rigorile calității. Dar, în raport 
cu această mare diversitate a ma
nifestărilor muzicale de inaltă ți
nută calitativă,

Indiferent de gen, de scenă, de 
sală, de public, manifestările mu
zicale trebuie să aibă în vedere 
calitatea : trebuie atinși para
metrii calității pentru ca arta deci 
să-și atingă scopul, pentru ca au
ditoriul să poată recepționa toate 
datele opusurilor, ale interpretări
lor respective. Cum altfel s-ar pu
tea forma gustul, cultura artistică 
e marelui public fără ca arta să-și 
dezvăluie clar ideile, simbolurile ? 
Cum s-ar putea influenta atitudi
nea față de artă sau lărgirea ori
zontului cultural fără ca manifes
tarea artistică muzicală să subli
nieze temele majore, semnificațiile 
umane cuprinse in momentele 
respective ? Sensurile operei de 
artă, ale paginilor muzicale (o 
elaborată simfonie sau un inspirat 
cintec de muzică u- 
șoară, o operă mo- -----------------
dernă sau un vir
tuoz concert instru
mental) printr-o 
tehnică de inaltă 
clasă pot declanșa 
nu numai starea de 
emoție, dar și do- ---- ■——.......
rlnța de informa
re, de cunoaștere, 
re a valorilor. __ ___  __
desfășoară faptul major de artă, 
unde se plămădesc evenimente
le, unde programele de la enunț 
declanșează interesul și promit ca
litatea — sălile sint pline, se poa
te stabili — indiferent de audito
riu (generații diferite, categorii 
socioprofesionale diverse, diverse 
grade de informare, de educație

- artistică, estetică) — un eficient 
dialog cu publicul. Cu marele pu
blic care asigură cu adevărat viața 
operelor respective, descoperin- 
du-le, receptîndu-le, transformin- 
du-și emoțiile in atitudine. Să 
alăturăm insă - pentru exemplifi
care citeva secvențe muzicale ’87.

Sală plină la Opera Română din 
Timișoara, pentru un spectacol de 
operetă. Muzica era cunoscută 
(Franz Lehar), deși premieră ’86, 
in citeva luni a fost destul de des 
programată, stirnea interesul însă 
calitatea interpretării : tineri so
liști — actori, tineri muzicieni, 
precum Csaba Airizer (o vooe de 
bas de mare frumusețe, o remar
cabilă prezență scenică), Liliana 
Mihăilescu, Manuela Potopencu —■ 
sub bagheta lui Mihai Vilcu dă
deau ritm, viață partiturii relie- 
find parcă cele mai inspirate sec
vențe. «Sint muzicieni tineri de 
mare talent — spunea Maria Măr- 
gineanu, directoarea instituției — 
care au adus în ultimii ani multă 
prospețime scenei noastre. Mă re
fer nu numai Ia voci (Mari- 
lena Mihăilescu Grama, Agnes 
Contras, Manuela Potopencu, Li
liana Mihăilescu)

de lerarhiza- 
Acolo unde se

ba- 
Este 
me

de

dirijorul Mihai Vilcu. Ia 
lerinul Constantin Gidea... 
părerea noastră, dar si a 
lomanilor pe care seară 
seară îi zărim în lojile teatrului și 
la „Ernani", „Nabucco", „Travia- 
ta“, „Tosca", la baletele „Frumoa
sa din pădurea adormită", „Fin- 
tîna din Baccisarai", dar și ’ la 
„Dreptul la viață" de Tudor Jarda, 
„Fluviul revărsat" de Adalbert 
Winkler, baletele „Miorița" de 
Carmen Petra Basacopol, „Iancu 
Jianu" de Mircea Chiriac, opereta 
„Ana Lugojana" de Filaret Barbu. 
Așa cum copiii nu lipsesc de la 
„Motanul încălțat" de 'Cornel Trăi- 
lescu, „Prinț și cerșetor" de Lau- 
rențiu Profeta, „Capra cu trei iezi" 
de Alexandru Zirra. De fapt, sîn- 
tem intr-un permanent dialog cu

„Festivalul artei șl creației stu
dențești" (muzică ușoară, dans) 
in care au strălucit citeva forma
ții, dar a fost evidentă lipsa cola
borării sistematice artiști amatori 
— artiști profesioniști. Săli pli
ne si la Zalău — unde au 
concertat formațiile „Iris", „Ho- 
lograf “(și precis cind vor veni so
liștii scenelor lirice clujene, bra- 

- șovene, bucureștene sau virtuozii 
instrumentiști...). Așa cum. un nu
meros public, dar și membrii or
chestrei au aplaudat la Ateneu! 
Român, debutul bucureștean (atit 
de așteptat 1) al lui Peter Osha- 
nitzky (dirijorul Filarmonicii „Ba
natul" din Timișoara), unul dintre 
reprezentanții de seamă ai baghe
tei românești, care a construit cu 
meșteșug, cu măiestrie, cu probi-

Reperele calității
e păcat că muzi

cologii. criticii ac
tualității muzicale 
nu abordează decit 
manifestările bucu
reștene și, mai ales, 
pe cele lirice și 
simfonice. Se dă o 
mult prea slabă a- 
tenție muzicii u- 
șoare, de jaz, de 

divertisment, concertelor itineran
te ale tinerilor soliști și instru
mentiști... A scrie doar despre 
ce se întîmplă 
strada Nuferilor 
Român înseamnă 
gine incompletă, 
hărții muzicale a . . _
turilor unui public atît de divers, 
de prompt și din ce în ce mai 
apropiat de fenomenul muzical. 
Așa cum trebuie să semnalăm că 
un mare absent din preocupările 
criticii noastre muzicale continuă 
să fie cîntecul popular românesc, 
nu sub raportul existenței sale în 
culegeri și colecții, cit al modului 
cum este prezentat în diverse con- 
oerte, festivaluri ș.a.m.d. Viața 
muzicală oferă zi de zi evenimen
te, unele remarcabile, datorită an
samblurilor și artiștilor profesio
niști, dar șl amatorilor din mediul 
studențesc, 
etc. Multe 
doar celor 
bucură de 
criticii de
nici de sprijinul calificat al muzi
cienilor profesioniști. A dezbate, 
analiza, a comenta fenomenele atit 
de diverse, multiforme ale vieții 
noastre muzicale este, cum se știe, 
o modalitate de a pune' in evi
dență valoarea, oalitatea și de a 
orienta astfel creația artistică spre 
atingerea unor cote valorice su
perioare.

Smaranda OTEANU

tate profesională „Vitraliile" lui 
Mihai Moldovan, ca să nu mai 
vorbesc de Marea simfonie in do 
major de Schubert. Sau, la cel 
de-al doilea concert extraordinar 
al ansamblului „Voces primavera" 
dirijat de Claudiu Negulescu (tot 
la Ateneu), în care copiii au stră
bătut cu emoție pagini de Mozart, 
Schubert, Mendelsohn-Bartholdy, 
dar și inspiratele, profundele pie
se „Eterna, de neînvins, limbă 
română", „Drumurile Unirii" de 
Claudiu Negulescu, formație care 
poate vorbi despre colaborarea cu 
muzicieni de primă mărime (com
pozitori, interpreți), de exemplara 
relație părinți-copii-dirljor, des
pre o excelentă pianistă (Rodica 
Băluță), despre șansa acestor copii 
intre 8 și 18 ani de a se apropia 
de valorile muzicii 1 Și,- in fine, la 
Studioul din strada Nuferilor, unde 
un competent public a urmărit 
Medalionul „Anatol Vieru", prefa
țat de compozitorul Ștefan Nicu- 
lescu (o generoasă idee a Radiote- 
leviziunii Române, care a mai or
ganizat și medalioanele „Mihai 
Moldovan", „Liana Alexandra"), o 
seară de muzică contemporană de 
cea mai aleasă calitate, de fapt, 
o invitație la dezbatere. S-a ascul
tat Sonata pentru vioară și vio
loncel propusă de Daniel Pod- 
lovski și Carol Huroș — parcă o 
oprire a timpului pe loc, o depă- 
nare in care evenimentele trebuiau 
găsite în toată acea atmosferă sta
tică abordată: apoi Cvartetul de 
coarde interpretat de „Musica 
Nova" — studii de timp cu mai 
mult relief in părțile mediane și.

publicul meloman al Timișoarei 
prin „Clubul iubitorilor de operă", 
prin reprezentațiile pe care le ofe
rim lucrătorilor de la „Electroti- 
miș", „Electrobanat", „Electromo
tor", întreprinderea mecanică, în
treprinderea de aparate electrice 
de măsurat, Industria linii. Se lu
crează mult, încercăm să reîmpros
pătăm unele montări, să facem din, 
fiecare premieră un veritabil eve
niment, să direcționăm efortul în
tregului ansamblu spre împlinirea 
unor manifestări de calitate, de 
înaltă ținută».

Săli pline și la Casa armatei din 
Brașov, unde se desfășura „Gala 
tinerilor concertiști", trei concerte 
dirijate de Ilarion Ionescu Galați, 
beneficiind de colaborarea Filar
monicii „G. Dima". Se cintau pa
gini de muzică românească, pagini 
clasice, romantice. Ce se poate 
spune în două cuvinte despre o 
virtuoză pianistă ca Dana Borșan 
(solistă în Concertul pentru pian 
și orchestră de Brahms în re mi
nor), care a făcut cerți pași spre 
măiestrie, despre Valeriu Roga- 
cev (solist în Concertul pentru 
pian și orchestră de Ceaikovski) 
care a lăsat la o parte atîtea mo
dele celebre pentru discursul său 
firesc, detașat, concis, sau Mihaela 
Ursuleasa, în vîrstă de 9 ani (ele
va cunoscutei profesoare Stela 
Drăgulin), care chibzuia flecare 
notă, fiecare frază, care a pătruns 
cu talent, cu aplomb 
fantezia Concertului 
de Mozart ?!

Săli arhipline și la 
matic din Brașov unde avea loc

la Studioul din 
și la Ateneul 
a oferi o ima- 

parțială asupra 
țării, asupra gus-

cluburi muncitorești 
Insă rămln cunoscute 
ce le vizionează, nu se 
analiza competentă a 
specialitate și, uneori,

abateri au 
slabei in

construcția, 
în fa major

Fizică și 
județean 

și sport

Neculal ROȘCA .

Teatrul dra-
avutului obștesc. Aceste 
fost posibile și datorită 
drumuri din partea Consiliului Na
țional pentru Educație 
Sport și a Consiliului 
pentru educație fizică ___
Dîmbovița, precum și a insufi
cientului control exercitat de orga
nele locale de partid.

Conducerea partidului a aprobat 
măsurile propuse în raportul de 
cercetare privind eliberarea din 
funcție a președintelui clubului 
sportiv, destituirea contabllului-șef, 
a casierului și amenajatorului 
de bază sportivă, scoaterea din 
funcție a președintelui, vicepre
ședintelui și altor membri ai sec
ției de fotbal și sancționarea uno
ra pe linie de partid ; sancționarea 
președintelui Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Dimbovița ; sesizarea colegiului de 
jurisdicție al Curții Superioare de 
Control Financiar pentru plățile 
nelegale în sumă de peste 655 000 
lei, in vederea obligării persoane
lor vinovate la plata de despăgu
biri. Comitetul județean de partid 
Dîmbovița va urmări îndeaproape 
activitatea sportivă din județ și 
va desfășura o mai intensă muncă 
politico-educativă în rîndul cadre
lor de conducere ale clubului, sec
țiilor și al sportivilor ; Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport. împreună cu Ministerul 
Finanțelor, vor actualiza reglemen
tările financiare privind activita
tea sportivă și le vor prelucra cu 
conducerile tuturor cluburilor din 
tară. Abaterile de la Clubul spor
tiv Tirgoviște au fost discutate in
tr-o plenară a C.N.E.F.S.. cu parti
ciparea președinților și a contabi- 
lilor-șefi ai cluburilor sportive din 
tară.

ochelari si alte obiecte din material 
plastic. administrația financiară 
a sectorului, unde am vrut să aflăm 
ce impozit plătește, ni se spune că 
sint... ani și ani de cind i s-a ridi
cat autorizația. pentru neplata — 
repetată — a impozitului, in ciuda 
faptului că respectivul fusese cerce
tat, in virtutea prevederilor Legii 18, 
pentru venituri nejustificate. Dar 
I. C. nu s-a lăsat. Știind că este 
cunoscut „ca un cal breaz", la con
siliul popular al sectorului 3, s-a 
adresat altui consiliu popular, res
pectiv al comunei Telega din ju
dețul Prahova. Și, contrar regle
mentărilor legale — care precizea
ză limpede că astfel de acte se eli
berează numai pentru ateliere afla-

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

AIUD: OR AȘ TÎNĂR,
LOCUITORI TINERI

de aluminiu ? Cit despre chitanțele 
respective, cine poate ști dacă ele 
au însoțit sacii pe care-i avem sub 
ochi, sau mulți alții ? Să mai adău
găm că. așa cum ne comunică ser
viciul „abonați" al I.D.E.B.. mește- 
rul-patron nu plătește nici consumul 
de energie, deloc neglijabil, mergînd 
pină la 2 000 kW pe trimestru. Un 
veritabil cumul 
acoperămîntul 
ilegale !

Vizităm si alt _________
rel Milac. din strada Valeriu Braniș
te 21. același sector. Ne-a atras aten
ția „cifra sa de afaceri": 160 000 lei 
venit anual net. Să admitem că 
muncind pe spetite la producerea de 
mărunțișuri, a ajuns la această in-

de ilegalități, sub 
unei „autorizații"
..producător" : Au-

'odoabe care... nu împodobesc nimic, 
dar irosesc prețioase materii prime

caracterizează aceste „podoabe", se 
ridică insă Întrebarea : de unde se 
procură materialul plastic. alumi
niul. alama și alte asemenea mate
rii prime, al căror circuit n-ar tre
bui. in principiu, să părăsească te
renul unităților de stat ? Corner - 
ciantii (tot mai numeroși) de astfel 
de nimicuri, pe ca»e i-am întrebat 
despre sursa de aprovizionare, au 
un răspuns invariabil : de la gropile 
de gunoi ale orașului. Un răspuns 
atit de invariabil și furnizat intr- 
atit la unison, incit nu poate să nu 
pară „concertat" și să nu stirnească 
motivate rezerve...

Intr-adevăr, nu este de crezut că 
cetățenii aruncă. în masă, la gunoi 
cantități atit de serioase, judecind 
după abundenta ofertei, de mase 
plastice și metale, cind peste, tot se 
pune atita preț — in întreprinderi, 
in cartiere. în gospodăriile populației 
— pe recuperarea si readucerea in 
circuitul economic a fiecărui gram 
de metal, a tuturor materialelor re
ci clabile.

Meșterul nu lucrează, dar 
producția merge. La insPectia 
comercială sosise o sesizare în care se 
arăta că numitul Constantin Iorgu, 
din strada Păunescu Paltin 25, secto
rul 3, lucrează, în stil mare — agrafe.

te pe teritoriul pe care-I admi
nistrează — I. C.. deși locuiește și 
are atelier in București, a primit to
tuși autorizație.

Cu această (falsă) acoperire, și-a 
reluat îndeletnicirile pe scară largă. 
In ziua vizitei, săculețe cu agrafe, 
clipsuri si altele așteptau să fie 
duse la plată, in timp ce doi lucră
tori. acționind două din cele trei 
prese cu injecție existente, stanțau 
de zor alte sute șl sute de aseme
nea „podoabe". Nici unul din cei 
doi nu era titularul autorizației. 
Ambii pretindeau că „dau o mină 
de ajutor". Dar nu dezinteresată : 20 
de bani bucata, cam o sută de lei 
pe zi. Angajați fără forme. Și mai 
surprinzătoare a fost descoperirea 
materiei prime : 20 de saci cu gra
nule din material plastic, în di
ferite culori, ștraifuri noi-nouțe de 
lentilă penttu ochelarii 
șiraguri întregi 
inele și cercei 
să fie „aurite" 
Materie primă 
nici un caz nu ______ __ __ __ __
groapa cu gunoi. Incit proprietarul 
acestui „depozit" nici nu a avut nai
vitatea să pretindă asa ceva. El a 
prezentat chitanțe, emise cu mulți 
ani in urmă, de către niște coope
rative agricole. Rămii nedumerit : 
de cind cresc pe ogoarele coopera
tiste... granule din plastic și inele

de soare, 
de sute și sute de 

din aluminiu, gata 
și scoase la vînzare. 
bună. nouă, care în 
putea proveni de la

credibilă performantă. Or. titularul 
autorizației ne declară că este un 
om grav bolnav. Atunci, poate lu
crează soția, care e trecută si ea in 
autorizație ? Dar aceasta nici nu știe 
să minuiască utilajele din atelier 
(prese electrice trifazice, instalații 
de forță, care nu au ce căuta in 
gospodăria cuiva, mari consumatoa
re de energie). De altfel, nici nu era 
nevoie : doi muncitori trebăluiau în 
locul lor. Bineînțeles, „cu totul. în- 
timplător"... Si aici întilnim mate
riale pe care vraful de hîrtii ce ne 
sint arătate nu Ie justifică : tablă 
galvanizată (chitanța este pentru 
tablă neagră), sute de inele brute 
din fier inox, granule de plastic etc. 
Pe una dintre hirtii scrie negru pe 
alb că A. M. este „delegat" să ri
dice de la întreprinderea de pas
manterie din Zimnicea. pentru o 
mercerie — mărfuri in valoare de 
45 000 de lei 1 Se înțelege că, după 
ce au fost încărcate in elegantul au
toturism „Lada—1 500“ al „delegatu
lui". au avut cu totul altă 
tie...

A. M. are autorizație și 
impozit 68 000 lei anual — 
greu de presupus cit ciștigă 
tate. avind in vedere ce-i rămine 
după plata acestui impozit de pes
te 5 000 de lei pe lună 1 De ce oare 
nimeni nu și-a pus întrebarea dacă 
un asemenea cîștig — după cum s-a

destina-
plătește 
Si nu e 
în reali-

de al- 
echită- 
socie- 
ca un

văzut. nemuncit, sau muncit 
ții — se inscrie în normele 
tii după care se călăuzește 
tatea noastră ? Este normal 
asemenea „fabricant" să ciștige cir
ca 10 000 lei pe lună, in mod de
clarat— în realitate cine știe 
Așa cum s-a subliniat, la noi 
turtle provenite din muncă 
practic, nelimitate — ilar cu 
diția să fie efectiv obținute . 
muncă și din muncă cinstită — 
cinste ce se referă atît la latura pro
ducerii. cit și a desfacerii. Ceea ce 
nu e cazul acestor „fabricanți-co- 
mercianți".

cit ? ! 
veni- 
sint, 
con- 
prin

Afacerea este prosperă 
doar pentru titularii autori*  
ZOtiei Ne*arn oprit asupra a două 
exemple din numeroasele existente. 
Nu este nevoie de 
perspicacitate pentru 
titățile 
plastic 
aceste 
mânui 
venite, 
deri industriale sau depozite de stat. 
De aceea, existența acestor produ
cători particulari implică multiple 
aspecte negative. Pe lingă împinzi- 
rea pieței cu asemenea kitschuri. pe 
lingă înșelarea naivilor atrași de zor
zoanele aurite de pe tarabe, pe lin
gă lezarea adusă principiilor eticii 
prin acumularea unor mari averi ob
ținute pe căi speculative — exis
tenta și chiar proliferarea acestor 
producători afectează materii prime 
importante, proprietatea socialistă. 
Este un fenomen care nu ne poate 
lăsa indiferenți, in contextul in care 
fiecare om al muncii, fiecare ce
tățean este chemat să gospodărească, 
cu maximum de grijă, fiecare gram 
de materie primă, fiecare kilowatt 
de energie, cind se fac eforturi pen
tru readucerea în circuitul economic 
a tuturor materialelor recuperabile.

Iată de ce considerăm necesar să 
supunem atenției această problemă. 
Revenim asupra afirmației de Ia 
începutul acestor rinduri. privind 
necesitatea ca — paralel cu depis
tarea surselor dubioase de obți
nere a unor materiale cu circuit 
Închis — să se analizeze, cu toată e- 
xigența, de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare, cui se 
acordă autorizații de producător, pe 
ce criterii și cu ce garanții de res
pectare a legalității.

prea multă 
a evalua can- 
de material 

„înghițite" de
considerabile
sau metale
obiecte de prost gust, ni- 

trebuincioase, materiale pro- 
fără îndoială, din întreprin-

Cine nu știe care 
este cel mai nou an
samblu de locuințe din 
orașul Aiud este de 
ajuns să se orienteze 
după brațul macaralei 
din zona centrală. Un 
indicator sigur, vizibil 
de la o poștă. Aici. în 
inima vechiului tîrg 
al pensionarilor, cu 
veleități de podgoreni, 
încremenit odinioară 
la marginea Mureșu
lui, s-au dat de curind 
în folosință noi blocuri 
moderne, cu aparta
mente confortabile. 
Locuiesc în aceste 
blocuri „cu vedere la 
bulevard", printre al
ții, Gheorghe Burghe- 
lea, de la întreprinde
rea metalurgică, Iosif 
Kociș, de la între
prinderea de prefabri
cate din beton — cele 
două mari unități in
dustriale ale orașului. 
Silviu Țiucă, muncitor 
la brigada Aiud a în
treprinderii antrepriză 
de construcții-montaj 
Alba, nimeni altul 
decit unul din con
structorii care au lu
crat la înălțarea blocu
rilor. Numărul fami
liilor care se vor muta 
in blocurile din noul 
ansamblu de locuințe 
va ajunge in următorii 
ani la 1 000. Pentru vi
goarea de azi a Aiu- 
dului e de ajuns să 
spunem că. in ultime
le două decenii, popu
lația aproape s-a du
blat. ajungind la o 
cifră rotundă de 30 000.

— Pină in prezent
— ne spune tovarășul 
Dănilă Moișan, vice
președinte al consiliu
lui popular orășenesc
— s-au construit pes
te 4 300 de noi apar-

tamente. In apropierea 
platformei industriale 
a orașului, pentru me- 
talurgiști și construc
torii de la prefabrica
te s-a înălțat cel mai 
mare cartier de blocuri, 
cu 2 500 apartamente. 
Apoi, au prins contur 
ansamblurile „Sergent 
Hațegan" și „Gheor
ghe Doja". Orașul s-a 
dezvoltat pe măsura 
creșterii puterii sale 
industriale. Producția- 
marfă este acum de 10 
ori mai mare decit in 
1965. Putem vorbi in 
prezent despre Aiud 
ca despre un puternic 
centru industrial și, in 
egală măsură, ca des
pre un

Prin 
Aiudul 
numele 
torii 
Nlcolae 
Cind călătoriți cu Me
troul bucureștean, nu 
uitați că un număr im
portant de elemente 
prefabricate din beton 
au fost realizate la în
treprinderea de profil 
din Aiud. In mare 
parte, grinzile de sus
ținere și elemente ale 
tablierului podului 
Grand au fost con
struite la Aiud. Si tot 
de aici au fost livrate 
prefabricate din beton 
pentru Canalul Dună
re — Marea Neagră.

Au cu ce se 
aiudenii !

Oarecum in 
ei spun că 
de a participa 
construcția metroului 
și-au încercat forțele 
la fața locului, reali- 
zind tunelul subteran 
pietonal care leagă, pe 
sub calea ferată, în
treprinderea metalur-

oraș modern, 
industria sa, 

și-a legat 
de mari cti- 

ale „Epocii 
Ceaușescu".

mindrî

glumă, 
înainte 

la

Rodica ȘERBAN

De 
pe

gică de oraș, 
orașul în care, 
lingă ansamblurile de 
blocuri amintite, s-au 
construit importante 
edificii social-cultura- 
le : un nou local de 
poștă cu centrală tele
fonică automată, două 
licee agroindustriale, 
școli cu 36 săli de cla
să, două creșe. unități 
comerciale cu o su
prafață de peste 4 400 
metri pătrați. unități 
prestatoare de servicii. 
Intr-un oraș care, in 
urmă cu doar două de
cenii, nu dispunea 
încă de un sistem de 
canalizare (acum re
țeaua de canalizare a 
ajuns la peste 27 kilo
metri).- Intr-un oraș 
care in 1985 a fost co
nectat la sistemul mi- 
croregional de alimen
tare cu apă potabilă 
din rîul Sebeș. Intr-un 
oraș in care, cu spri
jinul cetățenilor săi, au 
fost amenajate trei 
baze de agrement și 
alte dotări edilitare. 
In fiecare primăvară 
se organizează o săp- 
tămină de ample ac
țiuni cetățenești, că
reia i se spune „Pri
măvara aiudeană". O 
primăvară care, de 
fapt, durează... 365 de 
zile.

Pentru orașul lor, 
gospodarii sădesc mii 
și mii de flori. Multe 
din ele sint sădite in 
acest an la noile adre
se, in noile ansambluri 
de locuințe. Mii și zeci 
de mii de flori pentru 
o modernă și înflori
toare așezare a țării.

Ștefan D1N1CA 
co respondents 
„Scînteii"

Locuințe noi pentru oamenii muncii
BACĂU

De Ia începutul anului și pină 
acum, colectivele de muncă din 
cadrul Trustului antrepriză genera
lă construcții-montaj Bacău au 
înălțat și predat la „cheie" blocuri 
însumind aproape 500 de aparta
mente. Majoritatea dintre acestea 
au fost construite in noile și mo
dernele ansambluri de locuințe 
Ștefan cel Mare, George Bacovia, 
Bistrița-Lac. din municipiul Bacău, 
și in centrele muncitorești de pe 
văile Bistriței și Trotușului. Alte 
peste 300 de apartamente se află 
in stadiu final de execuție și vor 
fi date in folosință oamenilor mun
cii pină la finele lunii mai. 
ghe Baltă).

în prezent, a apartamentului cu 
numărul 25 000. Printr-o deplină fo
losire a utilajelor ce le au in do
tare. colectivele de muncă de la 
amintita întreprindere au mai pre
dat in aceste zile 40 de aparta
mente în orasul-statiune Covasna 
Si 14 în Tîrgu Secuiesc. în condi
țiile gospodăririi raționale a ma
terialelor de construcții și ridică
rii necontenite a gradului de con
fort al noilor locuințe. (Constantin 
Timaru).

(Gheor-

COVASNA
Colectivul întreprinderii 

Briză de constructii-montaj 
detul Covasna. prin darea 
losintă a unui nou bloc 
cuințe in municipiul Sfintu 
ghe inscrie in lista succeselor rea
lizarea. de la Înființarea sa șl pină

ant.re- 
din ju- 
in fo- 

de lo- 
Gheor-

GIURGIU
în comuna Mihăilești, din jude

țul Giurgiu, localitate ce se înscrie 
ca o pulernică și modernă așezare 
in centura agroindustrială a Capi
talei, au inceput lucrările pentru 
construcția a 500 apartamente și 
alte obiective social-culturale. Con
cepute intr-o arhitectură modernă, 
noile blocuri de locuințe și cele
lalte edificii destinate să satisfacă 
cerințele de confort ale oamenilor 
muncii din zonă vor constitui, în fi
nal. viitorul centru civic al Mihăi- 
leștilor. (Ion Manea).
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului arab sirian și al meu personal, vă mulțumesc In 
modul cel mai sincer pentru amabilele urări transmise cu ocazia zilei noas
tre naționale.

La rindul meu, sint încredințat că relațiile de prietenie și cooperare 
dintre țările noastre se vor dezvolta și întări in continuare, spre binele 
celor două popoare, in interesul păcii, justiției și securității internaționale.

Vă rog să primiți cele mti bune urări de Sănătate și fericire personală, 
de prosperitate pentru poporul român prieten.

HAFEZ AL-ASSAD

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Doresc să vă adresez sincere mulțumiri, In numele conducerii Partidului 

Baas Arab Socialist și al meu personal, pentru felicitările transmise cu 
ocazia celei de-a 10-a aniversări a creării Partidului Baas Arab Socialist.

Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința continuării relațiilor de 
cooperare intre partidele și țările noastre și pentru a vă adresa cele mai 
bune urări, dumneavoastră, dragă tovarășe. Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și poporului român prieten.

HAFEZ AL-ASSAD

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a Partidului Comunist Român, 
Comitetul Central al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe 
(M.L.S.T.P.) are onoarea de a vă adresa felicitările sale cele mai călduroase. 
Împreună cu urări de multe succese în îndeplinirea hotăririlor celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului dumneavoastră.

Reinnoim dorința de a Întări tot mai mult relațiile de prietenie și coo
perare între poporul României și poporul din Sao Tome și Principe.

Cu înaltă considerație,
COMITETUL CENTRAL AL MIȘCĂRII DE ELIBERARE 

DIN SAO TOME Șl PRINCIPE

Cronica zilei

Ședința Comisiei interguvernamentale pentru colaborarea 
țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia 

In domeniul construcției de echipamente 
pentru centrale nuclearo-electrice

La București au început joi lucră
rile celei de-a XIII-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-canadiene pentru promovarea co
merțului și cooperării economice. 
Sint analizate modul cum s-au în
făptuit obiectivele convenite la pre
cedenta sesiune, posibilitățile dez
voltării în continuare a cooperării 
dintre România și Canada în do
menii de interes comun, noi acțiuni 
menite să conducă la creșterea ți di
versificarea schimburilor comerciale 
bilaterale.

*
La București s-au încheiat lucră

rile unui simpozion științific organi

tv
In Jurul oreî 12 : Transmisiune ■ 

directă din municipiul Pitești. 
Adunarea populară prilejuită <le 
vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ra) al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, tn județul Argeș

20.00 Telejurnal
20,20 Viața economică. La zi tn agri

cultură

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

BUZĂU : Utilaj de mare complexitate tehnică

La întreprinderea de 
utilaj tehnologic Bu
zău a fost realizat un 
utilaj de mare com
plexitate tehnică. Este 
vorba de cuptorul ro
tativ pentru calcina- 
rea cocsului acicular, 
o premieră națională, 
executat pentru în
treprinderea de pro
duse cărbunoase Sla
tina. Acest nou utilaj 
are implicații esenția
le in realizarea elec
trozilor din grafit pen
tru metalurgie si per
mite eliminarea în to
talitate a importului 
de astfel de produse

în condițiile unor înal
te performante tehni
ce si’ oalitative. Roda
jul si probele la care 
a fost supus utilajul 
au întrunit exigentele 
proiectantului si bene
ficiarului. constituin- 
du-se Intr-un nou e-, 
xamen al profesiona
lismului si competen
tei trecut cu brio de 
specialiștii si munci
torii întreprinderii bu- 
zoiene. Timpul in oare 
a fost conceput și e- 
xecutat acest colos de 
metal constituie încă o 
performantă la atin
gerea căreia au con

OLTENIȚA : Tipuri noi 
de nave

Constructorii de nave din Olte
nița raportează noi succese de 
prestigiu : în mai puțin de 10 zile, 
de pe docurile de montaj au fost 
lansate două noi motonave desti
nate partenerilor de peste ho
tare. Este vorba de o motonavă de 
3 300 tone și o alta de 5 000 tone, cu 
înalte performanțe tehnico-func- 
ționale. „O noutate în ceea ce pri
vește motonava de 5 000 tone — 
ne-a spus Nicolae Plocon, inginer- 
șef cu pregătirea fabricației la 
Șantierul naval Oltenița — este 
scurtarea cu două săptămini a 
perioadei de probe la cele două 
motoare, prin montarea și rodarea 
lor incă înainte de lansare. Aș 
dori, de asemenea, să mențio

zat de Societatea de anestezie și te
rapie intensivă din cadrul Uniunii 
Societăților de Științe Medicale din 
Republica Socialistă România și sec
ția bavareză a Societății de anestezie 
și medicină intensivă din R.F. Ger
mania. Au luat parte specialiști din 
cele două țări, precum și invitați din 
Anglia. Bulgaria. Cehoslovacia. Elve
ția, R.D. Germană, Olanda. Suedia, 
U.R.S.S., care au dezbătut o proble
matică variată legată de cele mai 
importante tehnici folosite în anes
tezia și terapia intensivă a bolna
vului.

(Agerpres)

30.35 tn primăvara țării. Versuri si ctn- 
tece patriotice

20,43 Muncă, dăruire, răspundere revo
luționară. Reportaj

20,55 Cadran mondial • România șl
problemele lumii contemporane

21,10 Serial științific (color). „Conti
nentul subteran" — producție a
Televiziunii române. Episodul 4 :
Serele adincului

21,33 Timp' al marilor înfăptuiri revo
luționare (color). Epoca Ceaușescu 
• Rodiri tn Cimpia Libertății

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

—. -........................................ ,

tribuit toate compar
timentele întreprin
derii. Directorul ad
junct al întreprinderii, 
inginerul Mircea Stai- 
cu, a subliniat in
vestiția de inteligen
ță tehnică din partea 
fiecărui om al muncii 
și specialist care au 
participat la realizarea 
acestui succes de pres
tigiu al industriei ro
mânești, ferm angaja
tă pe făgașul moder
nizării și al competiti
vității (Stelian Chiper).

Foto : Dorin Ivan

nez și faptul că am lansat 
prima motonavă de 3 300 tone mo
dernizată, fiind pentru colectivul 
nostru o premieră care a trecut cu 
bine acest examen". (Mihai Dumi
trescu).

ROȘIORI DE VEDE : 
Realizări 

edilitar-gospodârești
în orașul Roșiori de Vede, în 

cartierele „Carpati" și „Macul" au 
fost puse la dispoziția oamenilor 
muncii noi apartamente moderne 
și confortabile care au ridicat 
numărul total al acestora la 5 200. 
Printre oele mai noi construc
ții sociale se află șl hotelul turis
tic „Vedea", dispensarul policlinic, 
casa de cultură a științei și teh

La București a avut loc ședința a 
XVI-a a Comisiei interguvernamen
tale pentru colaborarea țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugosla
via in domeniul construcției de e- 
chioamente pentru centrale nuclea
ro-electrice.

La ședință au luat parte repre
zentanții țărilor în comisie din R.P. 
Bulgaria. R.S. Cehoslovacă. R. Cuba, 
R.D. Germană. R.P. Polonă. U.R.S.S., 
R.P. Ungară și R.S.F. Iugoslavia.

Din partea tării noastre a parti
cipat tovarășul Mihai Moraru. mi
nistrul industriei de utilai greu.

Participanții la ședință au fost sa
lutați de tovarășul Ion Dincă. prim 
viceprim-ministru al guvernului.

Au fost analizate probleme legate 
de dezvoltarea în continuare a co
laborării țărilor membre ale C.A.E.R. 
si R.S.F.I. in domeniul construcției 
de mașini pentru energetica nuclea
ră. S-a examinat, de asemenea, sta

LEGITATE A CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)
proces de modernizare a economiei, 
a întregii societăți. în vederea a- 
sigurării celor mai bune condiții de 
viată pentru întregul popor, fapt 
pe care îl datorăm conducerii de 
către partid — de către un partid 
legat profund de popor, de aspi
rațiile lui cele mai înălțătoare. 
Partidul asigură reorganizarea ge
nerală si modernizarea. înnoirea 
întregii societăți. Partidul asigură 
schimbarea felului de a gîndi. da 
a acționa al oamenilor. Partidul, 
concepînd munca organizatorică în 
strinsă legătură cu activitatea po- 
litico-eduoativă. asigură înaintarea 
fermă a patriei spre comunism.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general. între po
litica internă si politica externă e- 
xistă o legătură dialectică. De fapt, 
nici nu se poate asigura mersul 
înainte al construcției socialiste fără 
o politică externă activă, fără 
participarea fiecărui partid, fiecă
rei țări la soluționarea probleme
lor complexe ale lumii contempora
ne. Acest adevăr iși află o pu
ternică reflectare în recenta 
cuvîntere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. El este ilustrat, 
în viata societății noastre, de reali
tăți profunde. Si este semnificativ

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunici timpul probabil pentru 
Intervalul 15 mai, ora 21 — 18 mai, ora 
21. In (ară : Vremea va îi schimbă
toare, iar cerul temporar noros. Ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
aversă, însoțite de descărcări electrice, 
vor cădea In cea mal mare parte a 
țării, exceptînd regiunile sud-estfce, 
unde aceste fenomene se vor manifes
ta pe arii mai restrlnse, mai ales

nicii pentru tineret, unități co
merciale și prestatoare de servicii 
pentru populație — obiective ce 
poartă pe ele și semnătura gos
podarilor localității care, în frunte 
cu deputății, și-au adus o impor
tantă contribuție la înălțarea unor 
asemenea edificii de mare interes 
obștesc. După cum ne spunea pri
marul orașului, Petre Badea, in a- 
ceastă perioadă, eub deviza „Lo
calitatea noastră — bine îngrijită 
și gospodărită", continuă să se des
fășoare o serie de acțiuni pentru 
înfrumusețarea cartierelor și a stră
zilor. în zona centrală, în parcuri 
ca și la baza de odihnă și agre
ment se finisează spatiile verzi șl 
florale, iar în preajma noilor 
blocuri de locuințe se amena
jează alei șl trotuare. Prin astfel 
de acțiuni și inițiative, ca și prin 
altele, cum sint de pildă cele pri
vind colectarea materialelor re- 
folosibile. cetățenii orașului Iși în
tăresc semnătura lor în „cartea 
de vizită" a hărniciei, manifestîn- 
du-și astfel spiritul civic pentru 
ca localitatea în care trăiesc și 
munoesc să devină tot mai frumoa
să, mai prosperă. (Stan Ștefan).

ALBEȘTII DE MUSCEL : 
Complex balnear

Pe raza comunei Albeștlt de 
Muscel, județul Argeș, situată la 4 
kilometri de Cîmpulung, se află iz
voare de ape minerale cu un deo- 
«ebit efect terapeutic.

— De curind — ne spune dr. 
Constantin Necula, șeful comple
xului balnear de aici — s-a dat în 
folosință, pentru oaspeții veniți la 
tratament, un nou hotel. Au fost, 
de asemenea, dezvoltate și moder
nizate cabinele pentru băi, cabi
netele pentru electroterapie, împa
chetări cu nămol, masaje și gim
nastică medicală. Totodată, s-au 
pus în valoare două noi izvoare 
de apă minerală. Aici se pot trata 
mai multe afecțiuni, între care cele 
reumatismale cronice și ale siste
mului nerivos periferic. (Gheorghe 
Cirstea).

BRAȘOV: Baraj 
pentru acumularea apei
Zona Rupea este una din cele 

mai deficitare in resurse de apă 
potabilă ale județului Brașov. Pen
tru asigurarea apei necesare unor 
localități și unități economice din 
această zonă, pe pirîul Bogata au 
început lucrările de construcție a 
unui baraj care va forma un lac de 
acumulare. (Nicolae Mocanu). 

diul de soluționare a problemelor 
privind dezvoltarea accelerată a e- 
nergeticii nucleare din Programul de 
colaborare în domeniul progresului 
tehnico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă în anul 2000.

Comisia a adoptat o serie de mă
suri privind colaborarea în îmbună
tățirea securității în exploatarea cen
tralelor nuclearo-electrice din țările 
membre ale C.A.E.R.

Au fost convenite completarea și 
prelungirea ne perioada 1991—2000 a 
Convenției de specializare multilate
rală internațională și cooperare în 
producția de echipamente pentru 
centrale nuclearo-electrice.

Comisia a examinat stadiul înde
plinirii angajamentelor cu privire la 
fabricarea si livrările reciproce de 
echipamente pentru centrale nuclea
ro-electrice și a adoptat măsuri co
respunzătoare.

în acest sens faptul că tara noas
tră. sub conducerea Partidului Co
munist Român, oferă un exemplu 
concret de ce Înseamnă a trece de 
la intenții la fapte, la măsuri de 
dezarmare. în România, tancurile 
Si autotunurile eliberate după în
făptuirea. în baza referendumului 
de la 23 noiembrie 1986. a redu
cerii cu 5 la sută a armamente
lor. efectivelor si cheltuielilor mi
litare. lucrează cu bune rezultate 
pe șantierele de irigații.

Partidul sint oamenii. Conștiința 
partidului este conștiința oameni
lor. „Pentru că pină la urmă — 
așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — perfecționarea 
societății este rezultatul gindirii, 
al intelegeril mai bune de către oa
meni a problemelor dezvoltării so
cietății. Nici un partid nu poate fi 
mai bun decît sint membrii săi". 
Acționînd în spiritul marilor idei 
ale socialismului științific, oame
nii. comuniștii sint cei care trans
pun în viată rolul conducător al 
partidului comunist. De oameni, de 
activitatea organizatorică, de mun
ca politică, de forța spiritului lor 
revoluționar depinde acțiunea 
partidului comunist ca centru vi
tal al societății.

Adrian VASILESCU

dupâ-amlaza. Izolat, cantitățile de apă 
pot depăși 15 litri pe metru pătrat tn 
24 de ore. Vlntul va sufla slab pini 
la moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 6 și 16 grade, cele 
maxime vor oscila între 16 ș! 26 de 
grade, mai ridicate în sud-est. In 
București : Vremea va fi caldă si 
schimbătoare. Cerul va fi temporar 
noros, mai aies după-amiaza. cind con
dițiile vor fi favorabile aversei de 
ploaie și descărcărilor electrice. Vlntul 
va sufla slab ptnă la moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse in
tre 10 și 13 grade, cete maxime vor 
oscila intre 24 si 26 de grade.

........................ . ..

Omagiu eroilor din 
războiul neatirnârii
Revista „Lupta Întregului popor", 

editată sub egida Comisiei române 
de istorie militară, consacră cel mai 
recent număr al său — 2/1987 — îm
plinirii a 110 ani de la proclamarea 
independentei de stat a României, 
Prestigioși istorici semnează peste 20 
de articole în cadrul cărora sint e- 
vocate lupta necurmată a români
lor pentru apărarea ființei lor de 
neam și a libertății țării, epopeea 
războiului pentru independență, 
semnificațiile și înțelesurile profun
de ale uriașei Încordări de energii 
populare pentru cîștigarea neatirnă- 
rii României.

Interesante date menite să contri
buie la creionarea contextului poli
tic, social-economic și militar în care 
s-a desfășurat războiul pentru inde
pendentă cuprind articolele consacra
te realităților sud-estului european 
de acum 110 ani și forțelor militare 
ale beligeranților angajați în războiul 
ruso-româno—turc ; se subliniază 
faptul că, mobilizînd și folosind in 
luptă aproximativ 3 la sută din po
tențialul său demografic și aproape 
6 la sută din bărbații țării. România 
a realizat în fapt cel mai mare pro
cent de utilizare a forței combative 
a statului dintre toți combatanții 
participant! la conflict. Trecindu-se 
in revistă principalele acțiuni mili
tare la care a participat armata ro
mână — de la operația de acoperire 
a Dunării și plnă la bătăliile de la 
Plevna. Rahova și Vidln — sint evo
cate eroismul ostașilor noștri, tăria 
lor morală care le-a Îngăduit să se 
ridice deasupra oricăror greutăți, pe
cetluind prin mari jertfe neatimarea 
patriei. Sint relevate, de asemenea, 
principalele caracteristici ale artei și 
gindirii militare românești din vre
mea războiului, locul tradițiilor de 
luptă făurite în anii 1877—1878 in 
evoluția doctrinei și acțiunii militare 
naționale, activitatea polltico-diplo- 
matică desfășurată de România pen
tru recunoașterea internațională a 
independenței depline a țării, dimen
siunea europeană a luptei românilor 
pentru neatîrnare, a războiului drept 
din 1877—’78.

Interesante materiale privitoare la 
decorațiile instituita In urmă cu 110 
ani, la o serie dintre monumentele 
prin care posteritatea a cinstit amLn- 
tirea bravilor eroi de la 1877—1878, 
la unele exponate aflate în colec
țiile Muzeului militar central (intre 
care și trofee din războiul neatirnâ
rii), la primul film artistic româ
nesc de lung metraj — „Indepen
dența României", realizat In 1912 — 
completează sumarul bogat al acestui 
număr ce omagiază faptele mărețe, 
patriotismul și Înalta răspundere 
față de țară a generației care a 
proclamat și pecetluit independența 
tării.

Silviu ACHI.M

©omeni,fapte, semnificații
JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,
DRUMURILE PROGRESULUI
El Malecon — marele bulevard 

de pe țărmul mării. Despre aceas
tă veche arteră de circulație a ca
pitalei cubaneze se spune că ar fi 
unul din locurile de predilecție aie 
tinerilor Havanei. Este greu — 
spunea un coleg de la ziarul 
„Granma" — să găsești un havanez 
Îndrăgostit sau nu, care să nu fi 
ascultat măcar o dată in viața lui, 
de aici, de pe faleza Malecdn-ului, 
zgomotul valurilor care se sfarmă 
de ziduri, care să nu fi admirat 
priveliștea unică în felul ei pe care 
o înfățișează marea in acest loc, 
mai cu seamă sub cerul înstelat. 
Dar acest lung dig, continuă el, nu 
atrage numai pe cei la vîrsta tu
turor speranțelor. Alături de tineri 
Îndrăgostiți, pot fi văzuți și oameni 
vîrstnici, cu deosebire pescari ce 
stau veșnic la pîndă in locurile 
unde bătaia peștelui e socotită mai 
compensatorie.

Cutreierînd pe marile artere de 
circulație ale Havanei, străbați, de 
fapt, pagini de istorie a orașului și 
a țării. Partea veche a capitalei 
cubaneze, construită în stil colonial, 
vorbește despre perioada asupririi 
străine, iar cea nouă, Înălțată pa 
verticală, din beton și sticlă, pune 
In evidență priceperea și hărnicia 
unui popor devenit stăpîn pe soar
ta sa. Căci, una din sarcinile cele 
mai complexe ce stăteau in fața 
puterii populare după victoria re
voluției din 1959 în Cuba era so
luționarea problemei locuințelor. 
Exista pe atunci un deficit de 
peste 700 000 de locuințe. în plus, 
40 la sută din locuințele din mediul 
urban și 70 la sută din cele din 
zonele rurale nu dispuneau nici de 
instalații sanitare, nici de lumină 
electrică. în soluționarea acestei 
probleme, considerată pe drept 
cuvînt o componentă de bază în ri
dicarea nivelului de trai al po
porului, în ultimii 25 de ani au fost 
obținute însemnate succese. Iată un 
fapt elocvent în această privință : 
fiecare a doua locuință, din cele 2,4 
milioane existente astăzi, a fost 
construită după anul 1960. Ră- 
mînind tot în domeniul social, se 
impune să subliniem că, în pre
zent. în țară există peste 40 de in
stituții de invățămînt superior, față 
de numai trei înainte de revoluție, 
iar numărul studenților depășește 
cifra de 200 000.

Din discuțiile avute cu gazdele, 
ca și din datele documentare pu
blicate în presa cubaneză, aveam 
să aflu despre numeroase alte rea
lizări diri anii. construcției socialis
te, atît în sfera vieții sociai-eco- 
nomice, cit și a celei cultural-știin- 
țifice. în cincinalul 1981—1985, e- 
conomia cubaneză a înregistrat o 
creștere substanțială, oferind o 
bază oorespunzătoara pentru pro
gresul celorlalte sectoare. în între
prinderile de stat și în cooperati
vele agricple au loc profunde pre- 
faoeri. Este vorba da consolidarea 
lor ca unități economice ale unui 
sistem unic de conducere și planifi
care. Pentru Cuba. înaintarea pe 
drumul Industrializării Înseamnă, 
In primul rînd, lărgirea și consoli
darea bazei tehnico-materiale a 
socialismului. Industria zahărului

GIMNASTICĂ : Mult succes reprezentanților 
noștri la campionatele europene!

Miine vor pleca, la Moscova, 
gimnastele și gimnaștii români care 
ne vor reprezenta la campionatele 
europene. După cum am anunțat, 
concursurile feminin și masculin se 
vor desfășura in capitala U.R.S.S., 
după următorul program : 21 mai — 
concursul individual masculin, 22 
mai — concursul individual feminin, 
23 și 24 mai — finalele pe aparate 
la masculin și feminin, concomitent 
zilnic, la trei aparate pentru băieți 
și două pentru fete.

La ooncursul feminin, reprezen
tantele noastre vor fi ; Daniela Si- 
livaș (Cetatea-Deva), Camelia Voinea 
(Farul), Eugenia Golea (C.S.Ș. nr. 2 
București-Steaua) — gimnastă de 
rezervă, Celestina Popă (Petrolul). 
La masculin : Marius Gherman (Di
namo București), Marian Rizan 
(Steaua), Molnar Levente (C.S.M. 
Viitorul Gheorgheni) — gimnast de 
rezervă, Marian Stoican (C.S.Ș. Re
șița). Antrenori : Ad. Goreac și Ma
ria Cosma (fete). Dan Grecu și Ion 
Albu (băieți). Arbitri români care

FOTBAL: Convocarea lotului olimpic
Pentru pregătirea meciului Româ

nia — Polonia (20 mai, Cluj-Napoca) 
din preliminariile turneului olim
pic, ieri a fost convocat lotul nostru 
reprezentativ olimpic.

Antrenorii Emerich Jenei (coordo
nator), Cornel Drăgușin și Gheorghe 
Staicu au ales 19 jucători. Dintre a- 
ceștia, cei mai multi au participat și 
la precedentele acțiuni ale lotului o- 
limpic. Portar va fi Liliac, el avînd 
ca rezerve pe Speriatu și pe Iașko ; 
linia fundașilor, in alcătuirea cea 
mai probabilă, va cuprinde pe Ma
rian Mihai, Belodedicl, Bumbescu

ȘAH: Turneul internațional al României
După opt runde, in Turneul inter

național masculin de șah al Româ
niei, ce se desfășoară la Timișoara, 
conduce marele maestru român Mi
hai Șubă, cu 5,5 puncte, urmqt de 
Florin Gheorghiu, Mihai Ghindă, 
Constantin Ionescu, Raj Tischbierek 
(R.D. Germană) și Edvln Kengis 
(U.R.S.S.) — cu cite 4,5 puncte.

★
TIMIȘOARA 14 (Agerpres). — La 

Timișoara, în prezența președintelui 
F.I.D.E., Florencio Campomanes (Fi- 
lipine), s-au desfășurat lucrările 
sesiunii Consiliului executiv al Fe
derației internaționale de șah. 

și a derivaților lui reprezintă sursa 
principală de acumulare internă 
pentru asigurarea resurselor nece
sare creării bazei industriale a ță
rii. Cuba fiind unul din principalii 
producători de zahăr din trestie și 
primul exportator mondial.

Se extinde totodată producția de 
componente destinate tehnicii elec
tronice, inclusiv producția de tele
vizoare in culori și de calculatoa
re. Se desfășoară o Intensă activi
tate de economisire a materiilor 
prime, combustibililor și energiei 
electrice, paralel cu reoondiționa- 
rea pieselor de schimb, 45 la sută 
din totalul acestora fiind de pro
ducție autohtonă. De asemenea, au 
fost obținute succese remarcabile 
și în mecanizarea agriculturii, în 
zootehnie, în silvicultură și în cul
tura plantelor citrice. Se preconi
zează ca, în 1990, să se ajungă la o 
producție de 1.5 milioane tone de 
citrice și la 11 milioane tone de

însemnări de călătorie 
din Cuba

zahăr. începe să se dezvolte în 
ritmuri înalte producția de cafea și 
cacao. Legea privind planul unic 
de dezvoltare economico-soclală a 
Cubei în 1987 prevede continuarea 
procesului de dezvoltare complexă, 
intensivă a economiei naționale.

Pentru dezvoltarea științei și teh
nicii, guvernul cubanez alocă în 
prezent fonduri importante. Cin
cinalul 1986—1990 va marca o nouă 
etapă in această sferă de activita
te. Vor fi puse în aplicare peste 
20 de programe naționale de dez
voltare a științei și tehnicii, precum 
și In vederea aplicării in producție 
a rezultatelor obținute. Accentul 
principal va fi pus pe continuarea 
activităților într-o serie de direc
ții, definite în funcție de priorită
țile economiei naționale. Este vorba, 
în primul rînd, de sporirea pro
ducției de zahăr și produse auxi
liareale industriei de prelucrare 
a trestiei' de zahăr, de dezvoltare a 
producției de tutun, citrice și altele.

Rezultate deosebite au fost ob
ținute în domeniul învățămîntului 
și ocrotirii sănătății. Cam un sfert 
dini populația Cubei învață într-una 
sau alta din formele de invățămînt 
existente, iar anul trecut 2 550 de 
medici și 545 de stomatologi au 
absolvit institutele de Invățămînt 
superior cubanez.

Congresul al III-lea al Partidu
lui Comunist din Cuba, desfășurat 
în februarie 1986, a elaborat stra
tegia dezvoltării economico-sociale 
a țării pentru o perioadă care va 
constitui prologul viitorului secol. 
Conducerea partidului a subliniat 
că socialismul nu poate fi conceput 
fără contribuția poporului munci
tor. Se apreciază că este imperios 
necesară perfecționarea continuă a 
organizării producției și sistemului 
de retribuire a muncii, aceasta fiind 
una dintre cele mai importante și 
mai complexe sarcini aflate In fața 
partidului șl a țării.

vor oficia Ia campionatele europe
ne : Atanasia Albit, Rodica Apâtea- 
nu, Iulia Dragominescu, Adrian 
Stoica și George Condovici. Lotul 
va fi condus de Maria Login, secre
tara F.R.G. Vor însoți lotul nostru, 
în calitate de invitate ele comitetu
lui de organizare — Nadia Comăneci 
și Maria Simionescu.

Urăm mult succes tinerilor repre
zentanți ai gimnasticii românești la 
campionatele europene !

★
Directorii competiției de la Mosco

va sint Boris Șahiin și Ludmila Tu- 
rișcevâ. Arbitrii-șefi : Jacques Gun- 
thard (Elveția), la masculin și Eli
sabeth Kunz (Elveția), la feminin. 
Șefii brigăzilor de arbitraj la dife
rite aparate: Garufi (Italia), Nys- 
seller (Elveția), Batov (Bulgaria), Sol- 
bach (Franța), Andrianov (U.R.S.S.), 
Spacek (Cehoslovacia) la masculin, 
Ceaslawska (Cehoslovacia), Cicogna- 
nl (Italia), Alberto (Spania), Benkb 
(Ungaria) și Mitova (Bulgaria) la 
feminin.

(căpitanul echipei). Weissenbacher, 
ca rezerve figurînd Varga și D. Ște
fan. în linia de mijloc îi regăsim 
pe aceiași halfi din meciul cu echi
pa R.F. Germania — Bălan, Cristea, 
Majearu, Muzsnai. Pentru posturile 
de atacant! (și eventual mijlocași) 
candidează Cîmpean H, Balint, 
Vaișcovici, Biro, Goanță și Kramer.

★
în finala „Cupei cupelor", desfășu

rată la Atena, Ajax Amsterdam — 
Lokomotive Leipzig 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de Van Basten.

în runda a 8-a, Bărbulescu l-a în
vins pe Vera (Cuba), Tischbierek pe 
Kirov (Bulgaria), Kengis a cîștigat 
la Xu Jun (R.P. Chineză), iar în 
partidele Șubă — Nun (Cehoslova
cia), Ghițescu — Liang Jinrong (R.P. 
Chineză), Ionescu — Ghindă și Stoi
ca — Gheorghiu a fost consemnată 
remiza.

★
Cu acest prilej «-a hotărît ca edi

ția din acest an a campionatului eu
ropean masculin pe echipe să se dis
pute intre 5 și 15 decembrie intr-un 
oraș din Spania, ce urmează a fi de
semnat ulterior.

— Noua etapă a revoluției cu
baneze, inaugurată de Congresul al 
III-lea al partidului, este caracteri
zată de ceea ce noi numim procesul 
de rectificare a construcției socie
tății socialiste, aflat, în prezent, tn 
fază de început — spunea confrate
le de Ia ziarul „Granma". De ce 
a fost necesar acest proces și prin 
ce so caracterizează el ? Partidul 
Comunist din Cuba consideră că 
legitățile generale ale construcției 
socialiste iși găsesc Întruchipare 
concretă In realități specifice din 
fiecare țară socialistă, iar acest 
specific trebuie avut In vedere, 
altfel pot fi comise erori cu con
secințe pentru dezvoltarea politică 
și social-economică.

în Cuba, țineau să precizeze 
gazdele, deși n-au fost ignorate 
condițiile specifice naționale, și-au 
făcut, totuși, apariția unele con
cepții Idealiste despre socialism, 
unele greșeli. în asemenea condiții, 
Partidul Comunist din Cuba a pro
cedat la o temeinică analiză a si
tuației generale, apreciind că se 
impune o adevărată cotitură, ceea 
ce se concretizează în actualul pro
ces de rectificare. Acest proces cu
prinde toate domeniile de activi
tate și presupune o consecventă și 
eficientă muncă politică In cadrul 
organizațiilor de partid, al colecti
velor de oameni ai muncii, pentru 
înfăptuirea unei profunde revolu
ții in conștiința tuturor categoriilor 
sociale — muncitori, țărani, inte
lectuali. Pentru combaterea lipsu
rilor, partidul pune un acoent de
osebit pe critică și autocritică.

Bogata și frămintata istorie a a- 
cestei țări, eroismul celor ce au 
înfăptuit revoluția, constituie aici 
deopotrivă un motriv de mîndrie 
patriotică și un izvor de energie 

Jn îndeplinirea sarcinilor concrete 
ale actualității. Ca și un reazem 
sigur pentru viitor. Elocventă in 
acest sens este sublinierea făcută 
la cel de-al III-lea Congres al- 
partidului de către tovarășul Fidel 
Castro, care, referindu-se la cea 
de-a XXX-a aniversare a debarcă
rii de pe vasul „Granma", arăta : 
„Dacă atunci nu se zărea nici o 
lumină care să ne indice unde se 
află punctul Ia care trebuie să a- 
jungem, ne place să gîndim că 
congresele noastre 6int ca niște 
faruri care indică porturile unde 
nava Revoluției faoe escală, din 
cind în cind, în timpul lungii sale 
călătorii pe mările istoriei, pentru 
a-și reafirma angajarea in opera 
asumată. Dar acum nu mai este 
vorba de p mină de oameni pe un 
mic iaht, mai plin de Idei decît 
de arme, ci de o navă imensă șl 
solidă, pe oare nici un val, nici 
o furtună n-ar fi în stare s-o scu
funde. De astă dată, ea este în
cărcată cu multe vise devenite 
realitate. Poporul cubanez na
vighează pe ea spre viitor, cu con
știința că mai sint încă obstacol^ 
de înfruntat; dar și tu ferma con
vingere că, strins unit In jurul 
Partidului Comunist din Cuba, va 
triumfa."

Aurel ZAMHRESCU

De asemenea, au fost examinate 
detalii legate de organizarea meciu
lui pentru titlul mondial de șah 
dintre actualul campion Garri Kas
parov și șalangerul său Anatoli Kar
pov, meci oe va avea loc în toamna 
acestui an.

Consiliul executiv al F.I.D.E. a a- 
tribuit unui număr de 10 șahiști 
titlul de mare maestru internațio
nal și maestru internațional, printre 
aceștia numărindu-se și șahistul 
român Mihai Marin, care a obținut 
titlul de maestru internațional.

Crosul „Ziua olimpică”
Prestigiul internațional de care se 

bucură „Daciada", considerată prin
tre marile competiții sportive de 
masă ale lumii, atrage după sine noi 
aprecieri. Cu ocazia aniversării zilei 
în care s-a decis reluarea Jocurilor 
Olimpice (23 iunie), Comitetul Olim
pic Internațional (C.I.O.) a ales cite 
cinci țări de pe fiecare continent — 
România fiind una dintre cele cinci 
țări europene — cărora le-a solicitat 
să organizeze cite un cros „Ziua 
olimpică". Acest cros va avea forma 
a ceea ce se numește „maraton 
redus", adică va avea distanța de 
10 km. La el vor putea lua parte 
pînă la 1 000 de concurenți de ambele 
sexe, indiferent de virstă. O dată cu 
inchelerea cursei, fiecare concurent 
va primi o diplomă din partea C.I.O. 
La noi în țară, crosul va avea Ioc 
pe Litoral, în organizarea Federației 
române de atletism și a Consiliului 
județean de educație fizică și sport 
Constanța.

Stagiu internațional 
al antrenorilor 

din gimnastica feminină
Apreciind valoarea și tradițiile ro

mânești în diferite ramuri de sport, 
și în 1987 Comitetul Internațional 
Olimpic a solicitat Comitetului Olim
pic Român și unora dintre federa
țiile noastre de specialitate să orga
nizeze stagii ale antrenorilor în gim
nastică feminină, canotaj feminin, 
handbal masculin, atletism.

Ca șl în anii precedent! (1983 și 
1985), la stagiul antrenorilor din 
gimnastica feminină, programat la 
București (7—14 iunie), vor participa 
tehnicieni din mal multe țări euro
pene. Lectori principali vor fi mem
brele comitetului tehnic feminin al 
F.I.G. : Maria Simionescu, coordona
toarea seminarului, și Ludmila Tu- 
rișceva (U.R.S.S.).

Rubrică de
Valerlu MIRONESCU

c i n e m a
(83 50 13) — 0; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 
20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20.15
• Pacea — victorie a rațiunii : FES
TIVAL (15 63 84) — »: 11,30; 14;
16,45: 19
<ț Haiducii Iul Șaptecal : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
O Răzbunarea haiducilor : LIRA 
(31 71 71) — 9: ii: 13; 15: 17: 19
• Recital in grădina cu pitici : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Primăvara bobocilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 1»

• Greșeală fatală : VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11 ; 13; 15: 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
o După faptă și răsplată : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 11: 13: 15; 17; 19 
e Locuri in Inimă : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 17: 19
• Medalion Visconti : STUDIO 
(59 53 1 5) — 9,30; 12; 14,30; 17: 19,30
• Pădureanca : POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17; 19

• Intllnlre pa Calea Lactee : FLA-
CARA (20 33 40) — 15; 17; 19
• Desculț tn parc : PACEA (71 30 85) * * 
— 9; 11; 13: 15; 17; 19

• Cucoana Chirlta : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.15. FA
VORIT (45 31 70) — 9: 11.15; 13,30;
15.45; 18: 20, MELODIA (11 13 49) — 
9: 11.15: 13,30: 15.45: 18: 20
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 14; 18
• O zi la București : CULTURAL

teatre
• Teatrul National (14 TI 71, sala 
Mare) : Ioneștli — 18; (sala Atelier): 

Faleza — 18; (sala Studlo-99) : Me
dalion liric M. Eminescu — 17
Ci Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Herbert Kegel 
(R.D.G.). Solist : Ion Volcu — 19:
(sala Studio) : Recital de saxofon 
Nicolae Simion. La pian : Mihai Un- 
gureanu — 17.30
O Opera Română (13 18 57) : Precau- 
țiunl Inutile — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, la sala 
mică a Teatrului Național) : Parada 
melodiilor — 18,30

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46. 
Teatrul National Cluj-Napoca) : Vră
jitoarea Clk la circ — 14; 16; Melo
die varșoviană — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul Infern — 18; 
(sala Studio) : Concurs de Împreju
rări — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18.30
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo șl ceai — 19

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la Teatrul de comedie) : Urmărirea
— 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9; Cenușăreasa
— J8
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : GuUver in țara păpușilor
— 15
• Circul București (10 41 05) t Spec
tacolul „International Show ’87" — 19
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încetarea cursei înarmărilor
factori politici, reprezentanți ai!n toate colțurile lumii, numeroși 

organizațiilor obștești, de masă se pronunță in favoarea opririi cursei 
înarmărilor, in primul rind a celor nucleare, și a utilizării în scopuri 
productive a uriașelor mijloace financiare și materiale irosite in cursa 
înarmărilor.

1 Aspirația popoarelor — o lume fără arme nucleare 
' HARARE. Conferința Uniunii In- 
I terparlamentare de la Managua a 

reflectat aspirația majorității zdro-
' bitoare a comunității internaționale 
| de a se edifica o lume fără arme 

nucleare, in care să se realizeze
I Securitatea universală — a decla- 
. rat, la Harare, președintele Sena

tului Republicii Zimbabwe, Noian 
î Makombe, care a participat la reu

niunea din capitala Nicaraguei.

Relevînd că forumul parlamenta
rilor s-a pronunțat în unanimitate 
în favoarea creării unei atmosfere 
de încredere și înțelegere mu
tuală între popoare, reprezentantul 
Zimbabwean a subliniat că, în 
aceeași măsură, reuniunea de la 
Managua a respins ingerințele de 
ordin politic și militar, calificîn- 
du-le drept un mijloc de intimi
dare, presiune șl dictat. ’

Pentru lichidarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa

BONN. Cancelarul federal al 
R.F.G., Helmut Kohl, l-a primit pe 
ministrul de externe al Cehoslova
ciei, Bohuslav Chnoupek, aflat în 
vizită oficială în R.F. Germania. 
După cum relevă agenția C.T.K., 
partea cehoslovacă a relevat impor
tanța propunerilor vizînd lichida
rea rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa, a căror mate
rializare ar constitui un impuls 
pentru noi pași constructivi pe 

. calea dezarmării generale.
) Cancelarul Helmut Kohl și-a 
i exprimat convingerea că există 
' premise reale pentru însănătoșirea 
l situației din lume. Cancelarul fede- 
J ral a declarat că R.F.G. sprijină 
ț propunerile vizînd lichidarea com- 
ț

*
t 
JL_.

pletă a rachetelor cu rază medie 
de acțiune, dar că aceste propuneri 
trebuie studiate în detaliu. El a 
exprimat opinia că acordul privind 
rachetele poate fi realizat încă 
acest an, precizează agenția.

in

aBONN. — La Saarbruecken 
fost semnat un acord privind în
frățirea acestui oraș vest-german 
cu orașul Cottbus din R.D.G., 
transmite agenția A.D.N. Cei doi 
primari ai localităților au precizat 
că această acțiune se înscrie pe 
linia luptei pentru salvgardarea 
păcii, pentru ca de pe teritoriul 
german să nu mai izbucnească nici
odată un război.

Declarație a Mișcării antirăzboinice din Austria
VIENA. Consiliul Mișcării an

tirăzboinice din Austria a dat pu
blicității o declarație in care subli
niază că în prezent există șansa 
reală a eliberării continentului eu
ropean de rachetele cu rază medie 
de acțiune și a adoptării altor mă
suri concrete de dezarmare, rela

tează agențiile de presă. Lichidarea 
armelor nucleare din Europa co
respunde pe deplin intereselor 
Austriei, se spune în document, și, 
de aceea, guvernul federal al 
Austriei trebuie să militeze mai 
activ în vederea realizării acestui 
obiectiv.

In sprijinul soluționării 

pe cale politică a crizei 
din America Centrală
LIMA 14 (Agerpres). — Soluțio

narea crizei din America Centrală 
trebuie să se facă prin mijloace po
litice. negociate și latino-americane. 
așa cum o prefigurează „Grupul de 
la Contadora", a declarat ministrul 
peruan al relațiilor externe. Allan 
Wagner.

Inaugurînd lucrările seminarului 
internațional „America Latină si pa
cea în regiunea centroamericană“. 
care se desfășoară la Lima, minis
trul peruan a subliniat importanta 
cauzelor economice și sociale ale cri
zei centroamericane. respingîrid ori
ce formă de intervenție militară in 
reglementarea situației din regiune. 
In context. Allan Wagner a relevat 
eforturile depuse de „Grupul de la 
Contadora", de celelalte state latino- 
americane în vederea soluționării 
politice a crizei.

La lucrările reuniunii participă 
miniștrii de externe adjuncți din ță
rile centroamericane. diplomați din 
țările membre ale „Grupului de la 
Contadora" și „Grupului de sprijin", 
precum și personalități politice din 
alte țări.

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — Situația din America Cen
trală are rădăcini adînci în înapo
ierea, mizeria, represiunea si corup
ția din țările acestei regiuni, a de
clarat vicepreședintele Republicii Ni
caragua, Sergio Ramirez Mercado.

In cadrul unei conferința de pre
să organizate la Ciudad de Mexico, 
unde se află în vizită, el a afirmat 
că „Nicaragua nu are probleme gra
ve cu țările centroamericane" si in
tenționează să-și normalizeze rapor
turile cu Honduras și Costa Rica pe 
baza respectării principiilor dreptu
lui internațional. Totodată, Ramirez 
Mercado a reafirmat dreptul inalie
nabil al tării sale de a-și apăra su
veranitatea și securitatea frontierelor 
naționale.

Nicaragua, a spus el, crede că efor
turile „Grupului de la Contadora" și 
„Grupului de sprijin" sînt de neînlo
cuit pentru înfăptuirea păcii în Ame
rica Centrală.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Reuniunea Comitetului Executiv al O.E.P. • Situație 

încordată în sudul Libanului • Contacte diplomatice
TUNIS 14 (Agerpres) — La Tunis 

au început. joi, lucrările unei 
reuniuni a Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei — prima în noua sa compo
nență, ales în cadrul ■ recentei se
siuni a Consiliului Național Palesti
nian de la Alger.

Pe agenda întîlnirii, prezidată de 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat, au fost in
cluse probleme privind ultimele evo
luții pe plan palestinian și interna^ 
țional, în special situația palestinie
nilor din Liban și teritoriile arabe 
ocupate. De asemenea, sînt exami
nate actualele eforturi în direcția 
convocării "unei conferințe interna
ționale în problema Orientului Mij
lociu — informează agenția WAFA, 
citată de K.U.N.A. și F.A.N.A.

BEIRUT 14 (Agerpres) — Contin
gentele Forței Interimare O.N.U. în 
Liban (U.N.I.F.I.L.) — care supra
veghează menținerea securității în 
regiunea sudică libaneză — au fost 
puse în alertă, în urma bombardă
rii, de către forțele israeliene, a po
zițiilor deținute de unitățile Irlan
deze în apropierea satelor Gab 
Rikka și Mujdal Suam din zonă.

Pe de altă parte, se anunță că la 
Beirut, în sectorul de vest al orașu
lui, au avut loc șapte explozii suc
cesive, soldate cu uciderea unei per
soane și rănirea mai multor altora.

AMMAN 14 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei și-a încheiat 
vizita efectuată la Bagdad, unde a 
avut convorbiri cu președintele Ira
kului, Saddam Hussein, privind con
flictul iraniano-irakian, aspecte ale 
relațiilor interarabe și dezvoltarea 
relațiilor bilaterale.

Regele Hussein urmează să între
prindă o vizită la Damasc, unde va 
avea convorbiri cu președintele Si
riei, Hafez Al-Assad, în legătură cu 
eforturile în direcția convocării unei 
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu.

RIAD 14 (Agerpres). — Regele 
Fahd al Arabiei Saudite a avut o în
trevedere la Riad cu Richard Murphy, 
secretar de stat adjunct al S.U.A., în
sărcinat cu problemele Orientului 
Mijlociu. Agenția K.U.N.A. infor
mează că demnitarul american a re
mis. cu acest prilej, suveranului sau- 
dit un mesaj din partea președinte
lui Statelor Unite. Ronald Reagan.

Conflictul dintre iran și Irak
BAGDAD 14 (Agerpres). — Forțe

le aeriene irakiene au efectuat rai
duri asupra unor obiective econo
mice și militare în adîncimea terito
riului Iranului, informează agenția 
I.N.A. Citind un comunicat militar 
difuzat la Bagdad, agenția relatează 
că au fost atacate rafinăriile de pe
trol de la Isfahan și Tabriz, precum 
și obiective militare de la Tabriz și 
Shush ter.

★
BEIJING 14 (Agerpres). — China 

va depune toate eforturile pentru a 
se pune capăt războiului dintre Iran 
și Irak, a declarat președintele R.P. 
Chineze, Li Xiannian, cu prilejul 
primirii delegației Comitetului Li
gii Arabe însărcinat cu găsirea unor

TEHERAN 14 (Agerpres). — For
țele terestre iraniene au anihilat un 
batalion de comando irakian în 
timpul unei acțiuni întreprinse la 
nord de Fakeh, pe frontul de sud, 
transmite agenția IRNA.

Agenția informează, totodată, că 
avioane militare irakiene au atacat 
două unități industriale la Isfahan și 
Tabriz.

★
soluții pentru încetarea conflictului 
iraniano-irakian. Li Xiannian a rei
terat poziția tării sale privind solu
ționarea acestui conflict la masa ne
gocierilor și nu prin forța armelor, 
arată agenția China Nouă.

împotriva transferării înarmărilor in spațiul cosmic
O cuvîntare a secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul la Leninsk, Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., s-a referit la realizările 
și perspectivele cosmonauticii sovie
tice, subliniind necesitatea prioritară 
a valorificării potențialului științific 
acumulat de U.R.S.S.

Propunem comunității internațio
nale — a spus M. Gorbaciov — co
laborarea în folosirea pașnică a Cos
mosului, adăugind că. în prezent, 
este mai important ca oricind ca 
opinia publică internațională, toate 
forțele progresiste să se ridice la 
luptă împotriva forțelor care nu vor 
dezarmarea.

M. Gorbaciov a cerut să se stu
dieze posibilitatea aplicării cercetă
rilor din Cosmos în scopuri pașnice, 
subliniind, de asemenea, importanța 
decisivă a activității pe care o des
fășoară colectivele de muncă din

Baikonur. Linia noastră spre un 
Cosmos pașnic — a spus el — nu 
este un semn de slăbiciune, ci con
stituie expresia politicii externe de 
pace a Uniunii Sovietice.

Sîntem categoric împotriva trans
ferării cursei înarmărilor în Cosmos, 
considering că este de datoria noastră 
să arătăm pericolul grav pe care 
„Inițiativa pentru Apărare Strate
gică" îl constituie pentru întreaga 
lume. Rezistenta opusă militarismu
lui sporește și noi dăm o înaltă 
apreciere eforturilor opiniei publice 
internaționale în lupta împotriva pe
ricolului de război. în încheiere, 
vorbitorul a subliniat că este rîndul 
S.U.A. și țărilor N.A.T.O. să dea răs
puns la propunerile sovietice, atră- 
gînd atenția că nu trebuie pierdută 
șansa care se deschide datorită ini
țiativelor sovietice.

Congresul Frontului Patriei din R. P. Bulgaria
SOFIA 14 (Agerpres). — La Sofia 

a început joi cel de-al X-lea Con
gres al Frontului Patriei din R.P. 
Bulgaria. La lucrări participă Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului

de Stat al R.P. Bulgaria, alți condu
cători de partid și de stat bulgari.

Congresul a fost deschis de Penclo 
Kubadinski, președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei.

Telecomunicațiile în
GENEVA 14 (Agerpres). — „Tele

comunicațiile în folosul popoarelor" 
este motoul cu care va fi marcată 
anul acesta, la 17 mai, Ziua interna
țională a telecomunicațiilor.

Intr-un comunicat al Uniunii In
ternaționale a Telecomunicațiilor, cu 
sediul la Geneva, este semnalată im
portanța acestui sector pentru dez
voltarea economică atît a fiecărei1 
țări în parte, cît și la nivel planetar.

slujba dezvoltării 
relevîndu-se In același timp gravele 
discrepanțe care există, din acest 
punct de vedere, între țările bogate 
și cele sărace. De exemplu, in ce 
privește posturile telefonice, studii 
specializate arată'că 90 la sută din 
acestea sînt deținute de 10 la sută 
din populația lumii. Din cele 600 de 
milioane de posturi cîte există în 
prezent, trei sferturi se află în nouă 
țări puternic industrializate.

Datoria externă — o grea 
povară pentru statele 
în curs de dezvoltare

MADRID 14 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută cu prilejul vizitei 
la Madrid a președintelui Republicii 
Costa Rica, Oscar Arias, regele Spa
niei, Juan Carlos, și-a exprimat 
profunda îngrijorare în legătură cu 
actuala criză a economiei mondiale, 
punind accentul îndeosebi asupra 
problemei imenselor datorii externe 
ale statelor latino-americane, rela
tează agenția E.F.E.

Șeful statului spaniol s-a pronun
țat în favoarea inițierii unui dialog 
șl a Unei concertări între țările cre
ditoare și cele debitoare. în căutarea 
unor soluții juste, care să permită 
respectarea angajamentelor asumate 
de statele latino-americane. dar ți- 
nîndu-se cont de capacitățile reale 
ale fiecărei țări în parte.

Președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a declarat într-un dis
curs pronunțat în Camera Deputați- 
lor a parlamentului spaniol că 
„Americii Latine 1 se impun in pre
zent restricțiile economice cele mal 
severe de la criza din anii ’30". El 
a acuzat băncile internaționale cre
ditoare că ridică numeroase-obstacole 
In calea dezvoltării continentului la- 
dno-american.

PARIS 14 (Agerpres). — Argentina 
va Încerca săptămîna viitoare să ne
gocieze cu Clubul de la Paris re- 
eșalonarea unei părți a datoriei sale 
externe de peste 50 miliarde de do
lari — Informează agenția Prensa 
Latina. Delegația argentiniană va fi 
condusă de ministrul finanțelor.

rI ILE DE PRESA
e scurt

LA VIENA a început, joi, o nouă 
rundă de negocieri în cadrul tra
tativelor cu privire la reducerea 
trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală, in
formează agenția T.A.S.S.

CONGRES. In perioada 11—14 
mai, la Atena s-a desfășurat cel 
de-al X-lea Congres statutar al 
Federației Internaționale a Re- 
zistenților (F.I.R.). Lucrările au 
prilejuit o analiză a situației in
ternaționale, subliniindu-se necesi
tatea întăririi înțelegerii și coo
perării între toate popoarele, în 
scopul apărării păcii în lume. Au 
participat delegați din partea 
tuturor asociațiilor naționale de 
foști rezistenți și veterani de război 
afiliate la F.I.R., reprezentanți al 
Federației Mondiale a Foștilor 
Combatanți, Confederației Interna
ționale a Foștilor Prizonieri de 
Război, Confederației Europene a 
Foștilor Combatanți. Din țara noas
tră a luat parte o delegație condu
să de general-locotenent (r) Andrei 
Neagu, președintele Comitetului 
Foștilor Luptători și Veteranilor de 
Război împotriva Fascismului și 
vicepreședinte al Federației In
ternaționale a .Rezistenților.

PROBLEMA CIPRIOTA. în cursul 
unei vizite efectuate in capitala 
Marii Britanii, secretarul general 
al Partidului Progresist al Oameni
lor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), 
Ezekias Papaioannou, a subliniat 
importanța deosebită a propunerii 
de convocare în cadrul O.N.U. a 
unei conferințe internaționale în 
problema cipriotă. Papaioannou a 
exprimat gratitudinea față de 
eforturile secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în 
direcția soluționării problemei ci
priote.

DEMISIE. Primul-minlstru al 
Sudanului, Sayed Al Sadiq El 
Mahdi, a anunțat demisia guver
nului, într-o cuvîntare rostită la 
posturile de radio și televiziune. 
Guvernul își va exercita atribuțiile 
pînă la hotărârea Consiliului de 
Stat privind formarea unui nou ca
binet.

CRIZA POLITICA DIN ISLAN
DA. Steingrimur Hermansson. pre
ședintele Partidului Progresist 
din Islanda, a eșuat în încercarea 
de a forma un nou guvern, după 
alegerile parlamentare din luna 
aprilie. El l-a informat pe șeful 
statului, Vigdis Finnbogadottir —

care i-a încredințat această misiu
ne — că nu a ajuns la nici un re
zultat concludent, în urma consultă
rilor avute cu liderii principale
lor partide reprezentate în parla
ment. Hermansson a sugerat pre
ședintelui Islandei să apeleze la o 
altă personalitate politică în ve
derea formării unui nou cabinet.

CENTRU DE INFORMAȚII AL 
TARILOR IN CURS DE DEZVOL
TARE. In capitala Indiei s-a desfă
șurat ceremonia inaugurării Cen
trului de informații al țărilor în 
curs de dezvoltare. Această institu
ție are menirea de a pune la dispo
ziția mijloacelor de informare in 
masă din statele Asiei și Africii 
date referitoare la problemele cu 
care se confruntă tarile de pe 
cele două continente, eforturile de
puse de acestea in rezolvarea pro
blemelor dezvoltării social-eco- 
nomice.

AUDIERI. La Los Angeles au 
avut loc audieri publice în legătu
ră cu proliferarea traficului și con
sumului de stupefiante în S.U.A. 
Primarul orașului a relevat cu 
acest prilej că narcomania se 
transformă lntr-o criză socială, în 
rîndurile tineretului consumul nar
coticelor scăpînd cu totul de sub 
control. La rândul lor, reprezen
tanții altor municipalități din Ca
lifornia, al poliției și ai serviciilor 
de sănătate care au participat la 
audieri au subliniat necesitatea 
adoptării unor măsuri urgente pen
tru combaterea narcomaniei.

REFERENDUM. Poporul Nigeru
lui este chemat să se pronunțe prin 
referendum asupra proiectului Car
tei Naționale, promulgată prin 
decret de către șeful statului, Seyni 
Kountche. Referendumul a fost 
programat să se desfășoare la 14 
iunie a.c. Publicația „The Sahel" 
consideră că referendumul este 
conceput ca un act prin care po
porul să se pronunțe asupra căilor 
care să conducă la o adevărată 
unitate și la democrație in tară.

REMANIERE. Președintele Zam- 
biei, Kenneth Kaunda, a procedat 
la o remaniere guvernamentală 
parțială în vederea creșterii efi
cienței activității cabinetului, s-a 
anunțat oficial la Lusaka. In cadrul 
acestei măsuri, ministrul de in
terne, Cosmas Chibanda, a fost în
locuit cu Paul Malukutila, în vre
me ce portofoliul Ministerului de 
Finanțe și conducerea Comisiei 
pentru dezvoltare planificată, care, 
pînă în prezent, reveneau primu- 
lui-mlnistru, au fost încredințate 
fostului ministru al justiției, Gib
son Chigaga.

UN TIMP NEOBIȘNUIT DE 
RECE s-a instalat in vestul Aus
triei, relatează agențiile de presă. 
In zonele montane, mercurul ter
mometrelor a scăzut la zero grade. 
In urma unor ninsori abundente, 
trecătorile au fost închise. Din 
cauza troienelor de pe șoselele 
montane, numeroase mașini au fost 
imobilizate. La Viena, înrăutățirea 
timpului s-a manifestat prin ploi 
reci.

LOVITURĂ DE STAT 
ÎN INSULELE FUI

SUVA 14 (Agerpres). — In Insulele 
Fiji, din Pacificul de Sud, a avut 
loc o lovitură de stat militară, ar
mata preluînd controlul asupra gu
vernului — transmit agențiile de 
presă. Colonelul Sitiveni Rabuka și-a 
adjudecat puterea — informează un 
comunicat al Ministerului de Interne, 
citat de agenția E.F.E.

Lovitura de stat are loc la o lună 
după instalarea unui nou guvern con
dus de Timoci Bavadra și format 
de Partidul Federației Naționale și 
Partidul Laburist.

Statul Fiji este alcătuit din peste 
300 de insule, situate la nord de 
Noua Zeelandă. Populația totalizează 
680 000 locuitori, intre care figurează 
și aborigeni.

INTENSIFICAREA REPRESIUNILOR 
1N COREEA DE SUD

SEUL 14 (Agerpres). — Ample ac
țiuni ale poliției, la care sînt antre
nați circa 40 000 de oameni, se des
fășoară în Coreea de Sud, transmit 
agențiile de presă. Operațiunile sînt 
îndreptate spre depistarea și reți
nerea activiștilor organizațiilor de 
opoziție, ce pregătesc noi manifesta
ții de protest la scară națională. 
Acestea ar urma să se desfășoare la 
sfîrșitul săptămînii pentru a se co
memora șapte ani de la răscoala de 
la Kwangju, reprimată cu cruzime 
de autorități și soldată cu sute de 
morți.

In mai puțin de 24 de ore, poliția 
a arestat peste 2 000 de „suspecți". 
Percheziții și verificări se desfășoară 
In majoritatea centrelor universitare, 
în gări și mijloacele de transport în 
comun, in hoteluri și pe străzi.

PARIS : Conferința ministerială a O.E.C.D.

(din actualitatea politică') -------

italia: Din nou
După aproape două luni de acerbe 

frământări pe scena politică, dezno- 
dămîntul crizei de guvern a fost 
acela care se întrevedea încă din 
primele zile ale lui martie : electora
tul italian a fost chemat din nou la 
urne in mod anticipat. Decretul 
semnat de președintele Francesco 
Cossiga, prin care viitoarea consul
tare electorală este fixată pentru 14 
și 15 iunie a.c., marchează, astfel, a 
cincea încheiere anticipată a legisla
turii. după cele care au dus Ia ale
gerile din 1072, 1976, 1979 și 1983.

Declanșată prin demisia premieru
lui socialist, Bettino Craxi (condu
cătorul unui guvern pentapartit care 
a deținut recordul de longevitate 
între toate cele 44 de cabinete din 
jstoria postbelică a Italiei), criza a 
căpătat foarte repede caracterul unei 
..veritabile partide de șah, jucată de 
mari maeștri", după expresia agen
ției ANSA. Somați de democrat- 
creștini să respecte înțelegerea sta
bilită în principiu și să predea 
funcția de premier unul reprezen
tant al partidului democrat-creștin, 
socialiștii au replicat că în realitate 
nu ar exista o asemenea înțelegere 
automată și au hotărît să pună ca
păt colaborării cu partidul majori
tății relative și cu celelalte trei 
formații din cabinet.

Sarcina de a reînnoda colaborarea 
celor cinci a fost mai intii încredin
țată de președintele tării democrat- 
creștinului Giulio Andreotti, minis
tru de externe in guvernul demisio- 
nar. In cursul celor aproape două 
săptămâni de discuții cu liderii dife
ritelor partide ale „arcului constitu
țional" (adică acelea care au contri
buit la elaborarea Constituției din 
1946 : democrat-creștinii. socialiștii, 
sociallst-democraticii. republicanii, 
liberalii și comuniștii), negocierile, 
arăta în mod plastic vicepremierul 
demisionar, Arnaldo Forlani, pre
ședintele Consiliului național al 
P.D.C.. „nici n-au urcat, nici n-au 
coborit ; s-au oprit intre etaje, ca 
un ascensor defect!“. Intr-adevăr, 
dacă „nodul gordian" l-au constituit 
divergentele privind politica energe
tică și îndeosebi convocarea, pen
tru data de 14 iunie, a celor cinci 
referendumuri (două in problemele 
justiției și trei in cele ale energiei 
nucleare), în realitate eșecul „for

în fața alegerilor anticipate
mulei Andreotti" s-a datorat impo
sibilității de a găsi o punte de în
țelegere între democrat-creștini și 
socialiști, principalii „aliați-adver- 
sari" din cadrul fostei coaliții, gu
vernamentale.

A doua iniția,tivă a președintelui 
tării a fost aceea de a-i încredința 
președintei Camerei Deputatilor. co
munista Nilde Jotti, o misiune explo- 
ratorie, desfășurată pe parcursul a 
cinci zile de consultări, pentru a ve
rifica dacă in parlament mai exis
tă posibilitatea constituirii noului 
guvern. Cum lidera comunistă avea 
să declare că formula pentapartită 
mai are șanse de supraviețuire, șe
ful statului a respins demisia pre
mierului socialist Bettino Craxi. so- 
licitîndu-1 să se prezinte în parla
ment pentru un vot de încredere. 
Dar, citeva ore înaintea deschiderii 
dezbaterii din Senat, miniștrii de- 
mocrat-crestini și-au prezentat in 
bloc demisia. Deși dezbaterile din 
Senat au avut loc, votul de încre
dere nu mai avea sens, atîta vreme 
cit. practic, guvernul Craxi nu mai 
exista, ca urmare a „prăpastiei pro
funde ce-i separă pe democrat-cres- 
tini și socialiști" — cum se exprima 
ziarul „II Giorno". Și astfel. Craxi 
s-a prezentat din nou la Palatul Qui- 
rinaie (sediul președinției republicii) 
pentru a-și înainta oficial demisia.

Un eșec l-a reprezentat și manda
tul încredințat ulterior democrat- 
creștinului Oscar Luigi Scalfaro. 
care a încercat, tot fără să reușeas
că, să reinnoade firele coaliției pen- 
tapartite. In aceste condiții, ultimul 
demers a fost cel întreprins de pre
ședintele Senatului. Amintore Fan- 
fani. După 46 de zile de criză, Fan- 
fani a reușit să formeze cel de-al 
45-lea cabinet din istoria postbelică 
a tării (al șaselea prezidat de el), un 
cabinet constituit In întregime din 
democrat-creștini. deoarece celelalte 
partide ale fostei coaliții au refuzat 
să colaboreze. Acest refuz, au expli
cat reprezentanții partidelor respec
tive, s-a datorat opiniei lor comune 
că guvernul Fanfani n-a fost format 
în intenția de a obține votul parla
mentului, ci numai pentru a conduce 
Italia spre alegeri anticipate. Este un 
punct de vedere împărtășit de majo
ritatea observatorilor din Roma.

care consideră că acesta a fost In
tr-adevăr primul obiectiv urmărit 
de conducerea partidului democrat- 
creștin, urmat de cel de-al, doilea, și 
anume evitarea referendumurilor a- 
mintite, ce urmau să se desfășoare 
la 14 iunie, adică exact data la care 
acum vor avea loc alegerile antici
pate. (O lege din 1970 prevede că. 
în cazul dizolvării anticipate a le
gislaturii, referendumurile prevăzu
te nu se vor putea desfășura decât 
la un an după convocarea alegeri
lor). Modul în care s-a desfășurat 
votul de încredere a fost din acest 
punct de' vedere de-a dreptul para
doxal, democrat-creștinii abținîn- 
du-se să voteze în favoarea... pro
priului lor partid, în timp ce socia
liștii, socialist-democraticii și radica
lii. care nu doreau cu nici un chip 
amînarea referendumurilor, au votat 
în favoarea guvernului, la care nu 
participă și cu a cărui linie politică 
nu sînt de acord !

O soluție de depășire a impasului 
creat de acest complicat „joc de 
șah" fusese avansată in ultimele 
săptămâni de P. C. Italian, care a 
propus tuturor forțelor ce s-au pro
nunțat pentru tinerea referendumu
rilor (socialiști. socialist-democra
tic!, republicani, liberali, radicali si 
democrat-proletari) formarea unui 
guvern bazat pe o „nouă majorita
te", cu scopul de a permite desfășu
rarea respectivelor consultări popu
lare. Propunerea comunistă s-a lo
vit însă de refuz, inclusiv din 
partea socialiștilor, care, deși la re
centul lor congres avansaseră ei în
șiși o propunere similară, au dat 
înapoi exact în momentul in care o 
asemenea idee putea fi concretizată.

In prezent „statele majore" ale 
formațiilor politice din peninsulă se 
pregătesc pentru declanșarea cam
paniei electorale, care se anunță ex
trem de susținută. Ce schimbări vor 
aduce alegerile este greu deocamda
tă de spus. Oricum, unii comentatori 
apreciază, cel puțin așa cum se pro
filează lucrurile in acest moment, că 
rezultatele scrutinului nu vor aduce 
modificări substanțiale in actualul 
raport de forțe existent pe scena 
politică a tării.

Radu BOGDAN

Condamnare a acțiunilor agresive 
ale regimului rasist de 1a Pretoria

LUANDA 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Angolei, Jose Eduardo dos 
Santos, a declarat că. în ultimul 
timp, bandele mercenare, sprijinite 
de Africa de Sud. întreprind o acti
vitate subversivă în nordul terito
riului angolez, după ce au părăsit 
regiunile centrale și meridionale. 
Inamicii revoluției angoleze — a 
spus președintele dos Santos — in
tenționează să dezorganizeze pro
ducția de petrol, diamante, cafea, in 
vederea slăbirii economiei naționale.

De la începutul acestui an, armata 
guvernamentală a dat puternice lo
vituri bandelor criminale care au 
săvîrșit samavolnicii în zonele rura
le. Astfel, potrivit comunicatelor de 
la Luanda, sute de rebeli au fost scoși 
din luptă, alte elemente teroriste 
fiind capturate.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Luind cuvintul în fata unor congres
man! americani, Ide Oumarou, se
cretar general al Organizației Uni
tății Africane, a subliniat necesitatea 
unor măsuri eficiente pentru a se 
pune capăt politicii de apartheid din 
R.S.A. Arătînd că „sancțiunile limi
tate" nu sînt suficiente pentru atin
gerea acestui scop, secretarul gene-

Un document acuzator
LUSAKA 14 (Agerpres). — Din 

surse sud-africane. în capitala Zam- 
biei a fost dat publicității un docu
ment in care se relevă atrocitățile la 
care recurg rasiștii de la Pretoria 
pentru a infringe-mișcarea antiapart- 
heid a populației de culoare. Astfel, 
actele inumane sînt comise chiar 
împotriva copiilor. Cazurile de copii 
aflati în detențiune și torturați ..au 
crescut in mod dramatic", mențio
nează documentul. Se dezvăluie fap
tul că intre 1982 și 1986 în închiso
rile regimului rasist au fost aruncat!

ral al O.U.A. a cerut administrației 
americane să facă presiuni asupra 
regimului rasist de la Pretoria pen
tru ca acesta să Înceteze acțiunile 
teroriste împotriva statelor africane 
independente „din prima linie".

Așa cum se știe, asemenea acțiuni 
s-au intensificat în ultima vreme. La 
11 mai agenți ai R.S.A. au dinamitat 
o clădire din Harare, capitala Repu
blicii Zimbabwe, după ce la sfîrșitul 
lunii aprilie o unitate de comando 
sud-africană a atacat un oraș din 
Zambia.

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Sam Nujoma. președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). aflat în vizită la 
Bruxelles, â cerut statelor membre 
ale C.E.E. să impună sancțiuni eco- 

' nomice mai ferme împotriva regi
mului rasist de la Pretoria. Numai 
în felul acesta, a spus el. guvernan
ții rasiști vor putea fi aduși la masa 
negocierilor pentru a discuta cu re
prezentanții legitimi ai popoarelor 
din Africa de Sud și Namibia.

Liderul S.W.A.P.O. a criticat, tot
odată, unele state occidentale pen
tru faptul că livrează arme regimu
lui de, la Pretoria.

la adresa apartheidului
10 033 tineri. sub 18 ani. In momen
tul de față se află închiși 4 000 de 
copii, unii dintre ei sub 12 ani. In
tre cei aflați în detenție, 115 au 
vîrsta intre 12 și 14 ani.

întemnițările au avut loc în vir
tutea stării de urgentă si a „legii de 
securitate internă" care prevăd pri
varea de libertate pentru toți cei ce 
se pronunță verbal, individual, sau 
în grup Împotriva apartheidului, legi 
rasiste de la care nu sint excluși nici 
copiii.După recentul scrutin din Malta

VALLETTA 14 (Agerpres). — Noul 
guvern al Maltei, condus de premie
rul Edward Fenech Adami, a depus 
jurămintul. Cabinetul este format 
din reprezentanți ai Partidului Na
ționalist, al cărui lider este Adami. 
Ministru de externe este Vincent 
Tabon.

Totodată, Ia Valletta au fost date

publicității rezultatele definitive ale 
alegerilor legislative desfășurate, 
simbătă, in Malta. Partidul Naționa
list, care a ciștigat scrutinul, a obți
nut 35 de mandate în noul parla
ment, care este format din 69 de 
deputați. Partidul Laburist, care în 
urma alegerilor a trecut în opoziție, 
dispune de 34 de mandate.

PARIS 14 (Agerpres). — în comu
nicatul final al conferinței ministe
riale a Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Paris, miniștrii de ex
terne ai economiei și finanțelor din 
cele 24 de țări participante s-au an
gajat să lupte împotriva tendințelor 
protecționiste, pentru a favoriza 
schimburile comerciale internațio
nale.

în legătură cu politica monetară, 
miniștrii și-au reafirmat sprijinul 
față de acordul stabilit la 22 februa
rie de grupul celor șapte state occi
dentale puternic industrializate des
tinat eliminării dezechilibrelor in 
schimburile valutare, în special cele 
cauzate de declinul dolarului.

Un capitol din comunicatul final 
este dedicat relațiilor comerciale și 
financiare dintre țările industriali
zate și cele în curs de dezvoltare, 
în acest cadru se recunoaște că ță
rile industrializate vor trebui să ac
ționeze pentru favorizarea exportu
rilor și pentru creșterea economică a 
țărilor in curs de dezvoltare.

In conferința de presă ținută Ia 
Încheierea lucrărilor, ministrul eco

nomiei al R.F. Germania, Martin 
Bangemann, care a prezidat lucră
rile, s-a referit. între altele, 'și la 
problemele ce constituie motiv de 
preocupare pentru țările O.E.C.D. El 
a citat „indicatorii negativi", pe care 
l-a numit „factori de risc" și, intre 
aceștia, a indicat instabilitatea mo
netară, dezechilibrele comerciale, da
toria țărilor în curs de dezvoltare, 
șomajul din țările industrializate și 
diminuarea creșterii economice.

„Cele șapte țări puternic Indus
trializate din Occident, cind se vor 
reuni peste citeva săptămâni,' la 
Veneția, vor trebui să țină . seama 
de necesitatea de a se ocupa mai 
mult, pe de o parte de problema 
dramatică a datoriilor țărilor „lumii 
a treia" și, pe de altă parte, de 
lupta Împotriva șomajului, flagel 
răspindit în prezent în întreaga 
lume oocidentală" — a declarat mi
nistrul italian al afacerilor externe, 
Giulio Andreotti, la sfîrșitul confe
rinței ministeriale a O.E.C.D.. des
fășurată la Paris. El a apreciat, în 
continuare, că datele dezbătute Ia 
Paris și pozițiile exprimate vor con
stitui o bază utilă de lucru pentru 
„cei șapte".

NUMAI UN SINGUR PROCENT...
Mai mult de 44 de milioane de 

locuitori din America Latină și 
dm regiunea Caraibilor sint anal- 
fabeți, in timp ce 13 lansată din 
copiii de virstă școlară sint privați 
de posibilitatea de a urma cursu
rile elementare : aceasta este si
tuația dezolantă dezvăluită, nu de 
mult, cu prilejul unei conferințe a 
miniștrilor educației din 33 de țări 
din zonele amintite. Prezent la 
dezbaterile conferinței, directorul 
general al UNESCO, Amadou Muh
tar M’Botv, a declarat că povara 
zdrobitoare a dat-oriei externe, care 
pentru ansamblul Continentului de 
la sud de Rio Grande se ridică la 
nu mai puțin de 380 miliarde do
lari, ca și prăbușirea preturilor la 
materiile prime exportate au ca 
efect diminuarea galopantă a mij
loacelor necesare pentru eradicarea 
nețtiinței de carte, comparată cu o 
enormă „plagă deschisă".

Pentru a opri extinderea acestei 
plăgi' și a o închide definitiv, di
rectorul UNESCO a propus o solu
ție simplă și ușor aplicabilă : ca 
un procent — un singur procent t 
din dobinzile la datoria externă 
încasate de băncile creditoare — 
să fie cedat fiecărei țări debitoare 
pentru constituirea unui fond na
țional in vederea finanțării proiec
telor de alfabetizare ce nu mai pot 
fi duse la capăt tocmai din lipsă 
de mijloace financiare. In acest 
fel s-ar asigura alfabetizarea 
anuală a 2,5 milioane persoane, 
ceea ce ar însemna dispariția ne- 
știinfei de carte din America Lati
nă și Caraibi pînă in anul 2000.

Un răspuns pozitiv la această 
propunere ar fi un semn de bun 
augur în perspectiva Anului Inter
national al Alfabetizării, ce urmea
ză a fi proclamat în 1989 sau 1990. 
Inițiativa ar putea fi, de altminteri, 
extinsă la ansamblul lumii a treia, 
care numără nu mai puțin de 800 
milioane de analfabeți, pentru a 
nu mai vorbi de celelalte aspecte, 
tot atit de tragice, ale subdezvol-

tării : mortalitate infantilă, malnu- 
triție, boli de tot felul, lipsa de 
apă potabilă ș.a. Este lesne de 
închipuit ce înseamnă pentru ță
rile in curs de dezvoltare să aibă 
de făcut față in plus și imensei 
hemoragii de fonduri pe care o 
constituie plata dobinzîlor la o da
torie externă totală ce depășește 
1000 miliarde de dolari! Ținind 
seama de faptul că. anul trecut do
binzile plătite s-au ridicat la 50 
miliarde de dolari, prin prelevarea 
unui procent din această sumă 
s-ar constitui, in decurs de cinci 
ani, un fond de 2,5 miliarde dolari 
— suficient pentru a asigura lichi
darea analfabetismului in întreaga 
lume. Deocamdată insă, cel chemați 
să se pronunțe asupra propunerii 
circumscrise doar Americii Latine 
nu au reacționat în nici un fel.

Intre timp, întruniți, la începu
tul acestei luni, la Bogota, cinci 
foști președinți ai unor țări latino- 
americane au arătat că, din 1981 și 
pînă in prezent, statele continentu
lui au plătit în contul datoriei ex
terne 130 miliarde de dolari și, in 
mod paradoxal, in loc să scadă, 
datoria a crescut cu încă 100 mi
liarde de dolari ! Modesta propu
nere făcută la conferința miniștri
lor educației și rămasă deocamdată 
fără ecou nu ar reprezenta decit o 
minimă compensație față de această 
imensă hemoragie de fonduri spre 
seifurile băncilor creditoare.

Referindu-se la proporțiile atinse 
de problema datoriilor Americii 
Latine șl a consecințelor ei desta
bilizatoare, laureatul premiului 
Nobel pentru economie pe 1985, 
Franco Modigliani, vorbea de o 
„situație explozivă in cel mai 
înalt grad". Să fie, oare, înțelept 
a nu se lua in seamă astfel de 
avertismente ? O asemenea atitu
dine ar aduce mai degrabă cu 
cea a struțului.

R. CAPLESCU
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