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Eficiență superioară Contractele la export 
— înainte de termen I

prin promovarea la export 
a unor produse competitive

Comerțul exterior nu reprezintă 
un scop în sine, nimeni nu face 
export de dragul exportului. Se 
poate afirma cu toată certitudinea 
că dacă la originea comerțului in
ternațional a stat imposibilitatea 
asigurării pe plan intern a anumitor 
necesități de consum, astăzi el este 
impulsionat de eficiența superioară 
pe care o asigură în utilizarea mun
cii sociale. Interesul pentru asigura
rea unei maxime eficiențe a muncii 
sociale — adică un avantaj economic 
cit mai mare printr-un efort cît mai 
redus —, iată pirghia esențială care 
a condus la adincirea diviziunii in
ternaționale a muncii și la amplifi
carea cooperării economice 
state.

Implicarea crescîndă a țării 
tre în circuitul mondial de 
materiale apare firească, pe măsura 
ridicării neîntrerupte a potențialului 
său productiv. Este cunoscut impe
rativul care situează în prezent ex
portul pe primul plan al activității 
productive : creșterea încasărilor 
valutare ale țării, atît de necesare 
pentru plata importurilor, lichidarea 
datoriei externe și majorarea rezer
velor. Astfel, în recentele cuvîntări 
rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se subliniază din nou că exportul, 
comerțul exterior, colaborarea inter
națională constituie in economia 
românească o necesitate pentru buna 
desfășurare a întregii activități, pen
tru înfăptuirea generală a programe
lor de dezvoltare economico-socială 
a țării. De aceea, în toate centralele, 
în toate întreprinderile, realizarea 
producției de export trebuie consi
derată îndatorirea principală.

Pentru sporirea încasărilor din 
export, deopotrivă cu sporirea vo
lumului de mărfuri vîndut pe piața 
externă, deosebit de importantă este 
creșterea eficienței acestei activități, 
cerință necesară și pe deplin posibil 
de înfăptuit. Să încercăm o trecere 
în revistă a acțiunilor îndreptate in 
acest scop, care preocupă factorii cu 
munci de răspundere in activitatea 
de comerț exterior, fără a-și găsi 
întotdeauna însă, din păcate, o cale 
justă de transpunere in practică.

Forma cea mai directă și simplă 
a eficientei este dată de obținerea 
celui mai avantajos preț pentru bu
nurile de export, la nivelul celorlalți 
competitori de pe piață. Pentru 
aceasta se simte nevoia unei îmbu
nătățiri cantitative, dar mai ales ca
litative a studiilor de marketing, 
care sînt lăsate parcă prea mult în 
sarcina întreprinderilor de comerț 
exterior și a Institutului de econo
mie mondială. Sigur, este utilă o

dintre

noas- 
valori

conducere unitară și sistematică a 
acestor studii, dar „terminalele" — 
pentru a folosi un termen din do
meniul calculatoarelor — ar trebui 
să fie mult mai numeroase decit in 
prezent. Practic, la această activitate 
pot participa mai intens atît diferi
tele categorii de reprezentanți 
români pe probleme economice in 
străinătate, cit și înseși întreprin
derile producătoare de bunuri pen
tru export. Ne întrebăm dacă orga
nizarea corespunzătoare a unei acti
vități de marketing proprie la între
prinderi și centrale industriale nu ar 
contribui la mai buna cunoaștere a 
pieței și la implicarea mai serioasă 
a producătorului direct în satisfa
cerea promptă a cererii, cu beneficii 
incomparabil mai mari decit chel
tuielile presupuse de această acti
vitate.

O bună informare permite evita
rea lansării pe piață într-un moment 
nepotrivit și găsirea acelei conjunc
turi care să ofere posibilitatea obți
nerii unui preț cit mai avantajos. 
Să nu uităm insă că acțiunea de in
formare și de prospectare a pieței 
externe se concretizează în finaliza
rea negocierilor pentru contractare, 
deci trebuie efectuată de personal cu 
o solidă pregătire, deopotrivă în 
domenii tehnice, economice, finan
ciare și juridice.

Obținerea celui mai bun preț cu 
putință pentru o anumită marfă re
prezintă însă o accepțiune limitată 
a eficienței, care poate în anumite 
condiții să conducă la decizii ne
satisfăcătoare : practica internațio
nală arată că de multe ori este mai 
profitabil un cîștig unitar ceva mai 
mic, dacă volumul desfacerii este 
suficient de ridicat. Din această 
cauză este importantă — atît con
ceptual, cit și ca instrument de 
acțiune — eficiența propriu-zisă, 

' dată de raportul concret, pentru fie
care produs, între efortul intern 
(costul obținerii lui) și recunoaște
rea externă a valorii acestuia (prețul 
de pe piața internațională). Atinge
rea unei eficiente maxime este dată 
tocmai de orientarea spre exportul 
acelor produse care înregistrează un 
raport mai avantajos, care valorifică 
deci mai bine munca socială.

Dar care sînt aceste produse ? 
Fără nici o îndoială, cele care în
globează mai mult efect util la con
sumator pe un suport material cit 
mai restrîns sau, altfel spus, pro
dusele cu grad superior de prelu
crare. Practica demonstrează că, pe 
de o parte, se lărgește segmentul 
ocupat pe piața mondială de aceste 
valori — fie că ele sînt produse

electronice de calcul și telecomunica
ții, mașini-unelte sofisticate, aparate 
de măsură de mare precizie, fie că 
sînt, pur și simplu, cunoștințe teh
nice sau alte servicii de înaltă spe
cialitate care elimină complet su
portul material, în favoarea valorii 
informaționale. Pe de altă parte, 
prețul acestora nu cunoaște aceleași 
oscilații ample, precum cele ale pro
duselor cu grad inferior de prelu
crare — materii prime, minerale, 
produse agricole — prin pâre piața 
„liberă" perpetuează și adîncește de- 
fiendența celor săraci de cei bogați.
n acest sens, statisticile internațio

nale relevă că, in comparație cu 
anul 1980, prețurile anului 1986 au 
fost mai mari cu trei la sută pentru 
produsele prelucrate, dar mai mici 
cu 25 la sută la produsele primare 
nepetroliere și cu 40 la sută la 
alimente, deschizînd și mai mult 
„foarfecele prețurilor".

Iată de ce concurența cea mai 
aprigă se dă pentru cucerirea piețe
lor produselor prelucrate, iată de ce 
opțiunea strategică de politică eco
nomică a partidului nostru — de 
dezvoltare dinamică și de moderni
zare a industriei — se dovedește, 
încă o dată, pe deplin justificată, de
oarece orientează producția spre o 
asemenea structură care asigură in
trarea și menținerea in această com
petiție.

Cele arătate mai sus reprezintă 
argumente pentru promovarea sis
tematică și prioritară la export a 
produselor „de vîrf", singurele cu 
adevărat eficiente pe termren lung, 
produse pe care economia noastră 
este capabilă să le realizeze și care 
merită să se situeze în centrul preo
cupărilor la toate nivelurile decizio
nale, de la întreprindere pină la 
organele de sinteză, în dauna- celor 
cu un grad scăzut de prelucrare, pare 
înglobează multă materie primă șl 
energie, dar puțină inteligență. Ce 
acțiuni concrete pot fi avute in ve
dere pentru aceasta ? Să enumerăm 
numai cîteva, valabile astăzi mai 
mult ca oricînd, fără a epuiza, de
sigur, subiectul.

Una din cauzele pentru care pro
dusele de vîrf nu sint promovate cu 
toată consecvența la export este 
aceea că ele înregistrează un raport 
insuficient de bun între prețul intern 
și cel extern. In parte, aceasta se 
datorește unor carențe ale sistemu
lui de prețuri, care permite supra- 
stratificarea elementelor de plus-

Euqen RADULESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

SUCEAVA
Oamenii muncii din 16 uni

tăți economice din județul Su
ceava și-au depășit sarcinile la 
export, livrind suplimentar par
tenerilor de peste hotare pro
duse in valoare de peste 18 mi
lioane lei. între unitățile cu 
cele mai mari depășiri ale 
planului la export se află în
treprinderea de utilaje și piese 
de schimb și întreprinderea fo
restieră de exploatare și trans
port Suceava, întreprinderea de 
scule și subansamble accesorii 
din Rădăuți. (Sava Bejinariu).

TELEORMAN
Colectivul tinerei și modernei 

întreprinderi de țevi sudate din 
orașul Zimnicea a livrat supli
mentar la export 1 500 tone țevi 
sudate elicoidal și longitudinal. 
La baza bunelor rezultate se 
află preocupările pentru pro
movarea mai largă a progresu
lui tehnic, organizarea de flu
xuri specializate, adaptarea no
menclatorului de fabricație la 
cerințele partenerilor externi. 
(Stan Ștefan).

In cuvintarea rostită la primirea secretarilor cu pro
bleme organizatorice ai comitetelor centrale ale parti
delor comuniste și muncitorești din unele țări socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a expus din nou 
concepția Partidului Comunist Român cu privire la de
mocrația socialistă ca factor hotărîtor pentru dezvol
tarea societății noi, pentru făurirea cu rezultate și mai 
bune a socialismului și comunismului, in condițiile 
creșterii și afirmării rolului conducător al partidului în 
întreaga societate, in țara noastră a fost creat un ca-

dru larg democratic, au fost adoptate un șir de măsuri 
pentru continua dezvoltare a democrației muncito
rești revoluționare care și-au validat pe deplin justețea 
și eficența. „Am creat, pe plan național — sublinia 
secretarul general al partidului - o serie de organisme 
democratice de conducere, și ele și-au dovedit și iși 
demonstrează în mod corespunzător roiul important in 
asigurarea participării poporului la 
gii țări".

conducerea intre-

E știut că, în ge
neral, în vederea 
traducerii consec
vente în viață a 
principiilor de
mocrației socia
liste în țara noas
tră, a fost creat 
un cuprinzător 
ansamblu de 
structuri politice. 
Ele iși au rădă
cinile în acea 
realitate fundamentală și cucerire e- 
sențială care este independen
ța și suveranitatea poporului, în 
calitatea oamenilor muncii de a-și 
fi singurii lor stăpini, în fap
tul că poporul se conduce pe 
sine insuși. in mod liber. ..Tribuna 
democrației" este una din cele mai 
noi si mai originale structuri de a- 
cest fel. care se înscrie organic în 
cadrul general democratic, ca o ex
presie concludentă, o aplicare directă, 
concomitent cu întărirea rolului 
conducător al partidului, a princi
piului și practicii participării reale 
și conștiente, mereu mai intense și 
mai active, a oamenilor mun
cii la conducerea societății — 
participare ce constituie materiali
zarea tezei potrivit căreia „socialis-

For deschis pentru dialog,
decizie, participare

mul este opera maselor populare, se 
construiește cu poporul și pentru 
popor".

La Plenara C.C. al P.C.R. din mar
tie 1987, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— vorbind despre necesitatea perfec
ționării activității de conducere, de 
organizare a întregii activități — 
sublinia că, privind autoconducerea 
și autogestiunea, avem un sistem 
elaborat în decursul unei perioade 
îndelungate, un sistem larg democra
tic de conducere a tuturor sectoare
lor de activitate. Dar. avînd în ve
dere că au trecut peste 15 ani de 
cînd funcționează aceste organisme 
și forme de conducere democratică, 
este necesar să facem o analiză a 
lor, un bilanț al rezultatelor de pină 
acum și, pe această bază, să tragem

concluziile cuve
nite. Să vedem și 
ce este pozitiv, și 
ce stări negative 
de lucru se mai 
manifestă. pen
tru a stabili mă
suri de aplicare 
fermă. în toate 
domeniile, a au- 
toconducerii. de 
dezvoltare conti
nuă și bună func
ționare a siste

mului organismelor democratice pe 
care le avem. Iar pe măsură ce 
crește rolul conducător al partidului, 
ca o legitate obiectivă a construcției 
societății socialiste, „Tribuna de
mocrației" să capete o expresie mai 
largă, pentru a-și putea înde
plini mai eficient menirea. „Să 
pornim de Ia faptul — spunea secre
tarul general al partidului — că dez
voltarea democrației, participarea 
maselor largi, a poporului la condu
cerea tuturor sectoarelor constituie 
factorul" hotăritor pentru înfăptuirea 
socialismului și comunismului, pen
tru ridicarea generală a nivelului de 
civilizație al țării noastre, pentru în-
(Continuare in pag. a Il-a)

ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A
• lucrare hotăritoare pentru recolte

In toată țara se desfășoară lucrările de în
treținere a culturilor, lacrări hotăritoare pentru 
nivelul recoltei la culturile prășitoare. Pentru 
îndeplinirea sarcinii stabilite de conducerea 
partidului privind creșterea simțitoare a pro
ducției agricole este necesar ca aceste lucrări 
să fie mult intensificate. In recenta cuvîntare 
Ic^ marea adunare populară din municipiul Pi
tești, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Este necesar ca și in agricultură să facem 
totul incit intirzierile la lucrările de primăvară, 
cauzate in parte de condițiile climatice cu
noscute, să fie recuperate, să realizăm la timp 
lucrările de îngrijire și tot ce este necesar pen
tru a asigura recolte corespunzătoare și in 
Argeș, și in întreaga țară".

In lumina acestei sarcini, organele și organi
zațiile de partid, consiliile populare și organele 
agricole au datoria de mare răspundere să 
acționeze ferm în vederea atragerii oamenilor 
muncii din agricultură la executarea fără întîr- 
ziere și de cea mai bună calitate a lucrărilor 
de întreținere a culturilor. Stadiul actual al 
acestor lucrări impune intensificarea lor la

maximum. Astfel, potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, pină în seara zilei de 15 
mai, prima prașilă la sfecla de zahăr a fost 
efectuată mecanizat în proporție de 24 la sută, 
iar manual — 70 la sută. De asemenea, floarea- 
soarelui a fost prășită mecanizat pe 21 la sută 
din suprafețele cultivate, iar manual — pe 26 la 
sută. Aceste cifre medii ascund insă diferențe 
mari, între județele situate în aceeași zonă, in 
ce privește proporția în care au fost efectuate 
aceste lucrări, ceea ce demonstrează, așa cum 
sublinia secretarul general al partidului, că in
tirzierile la muncile de primăvară sînt cauzate 
numai în parte de condițiile climatice, lată de 
ce, printr-o temeinică organizare a muncii, în 
fiecare unitate agricolă trebuie să fie instaurat 
un înalt spirit de ordine și disciplină, astfel incit 
la fiecare cultură să se efectueze numărul sta
bilit de prașile, la termenele prevăzute în teh
nologii, cit și alte lucrări de care depinde ni
velul recoltei.

In paqina a 111-a, relatări ale 
corespondenților „Scînteli” din 
județele : Cluj, Suceava și Vaslui.

CULTURILOR
mari in acest an

La C.A.P. Boroaia, județul Suceava, se efectuează 
lucrări de întreținere pe terenurile cultivate 

cu cartofi

Aspect de la întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești Foto : E. Dichiseanu

1N CEL MAI FIERBINTE
PUNCT AL C1MPIEI

Morala și moralul oamenilor de
Trăim o epocă extrem de grăbi

tă. Prezentul forțează pașii viito
rului, a cărui respirație sfirșitul de 
secol și de mileniu o simte tot mai 
fierbinte. Poate că niciodată ca in 
acești ani omul de inițiativă nu a 
activat atitea mijloace in sprijinul 
modernizării și perfecționării, cu 
eficiență matematic calculată. Mo
rala care stă la originea acestui 
demers de anvergură o aflăm con
ținută în conceptul de datorie mo
rală potrivit căruia înfăptuirea ce
lui de-al optulea cincinal al Româ
niei socialiste este cauza fiecărui 
cetățean al patriei. Este obiectivul 
pentru care merită să aducă în li
nia întii întregul potențial de ener
gie, inițiativă, creație. Este bătă
lia pe care are interesul să o cîș- 
tige, deoarece de aceasta depinde 
cucerirea de noi trepte de progres 
al patriei socialiste, al calității vieții 
fiecăruia. „Cincinalul acesta — deci 
și anul acesta — arăta la Plenara din 
martie a C.C. al P.C.R. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, este ho
tăritor, s-ar putea spune, pentru 
activitatea de înnoire a producției, 
de modernizare, de aplicare fermă 
a revoluției tehnico-științifice în 
toate domeniile".

Morala omului acestui timp — și 
cu atît mai mult a omului deschi
zător de drumuri — este cuantifi
cată de angajarea sa decisivă in 
această confruntare aflată în per
fectă consonanță cu „spiritul vre

mii". Și tot ea avertizează : cîști- 
gul de cauză intr-o bătălie sau alta 
nu înseamnă, incâ, victoria. Un 
drum croit cere efort desfășurat 
pentru nașterea altor drumuri. O 
performanță atinsă reprezintă doar 
punctul de reper spre noi perfor
manțe. Este adevărul axiomatic, de 
sorginte revoluționară, pe care il

pentru că el reprezintă modelul 
exemplar spre care sînt ațintite 
privirile, modelul in măsură să ca
talizeze ambiția și strădania celor
lalți". Partizanul acestei conduite 
în care deslușim cu ușurință ple
doaria pentru o morală a luptăto
rului este un cunoscut inventator 
de la întreprinderea de utilaj greu

extragem din îndemnul înflăcărat, 
repetat adesea de secretarul gene
ral al partidului, de a năzui și în
făptui mai mult și mai bine. Co
nectarea întregului flux creator la 
fiecare loc de muncă are un puter
nic temei politico-moral, ține firesc 
de statutul și calitățile făuritorului 
de valori materiale și spirituale : 
acelea de proprietar, de producă
tor, de beneficiar,

„Pornind de la aceste adevăruri, 
succesul ca și eșecul în evoluția 
forțelor care se înfruntă pentru 
progres nu trebuie să moleșească 
puterile, ci, dimpotrivă, este de do
rit să stimuleze dorința de reușită 
— iată, în opinia mea, morala după 
care se cuvine să se conducă omul 
de inițiativă, în primul rînd. De ce 
fac această distincție 1 Tocmai

„Progresul" din Brăila. Loc unde 
nenumărate idei noi au șansa să 
fie convertite în realitatea practi
că. Unde, ca în atitea alte locuri de 
pe cuprinsul țării, recursul la per
fecționarea propriilor soluții teh
nologice a intrat în obișnuit. Dacă 
ar fi să ne referim fie și numai la 
drumul oscilatorului hidraulic 
(component al excavatoarelor) și 
ar fi de ajuns. Șase ani, un om de 
aici a investit o neobosită muncă 
de cercetare și experimentare. Ani 
în care s-au afirmat — ori infir
mat — o mulțime de ipoteze ; 
ani în care, nu de puține ori, totul 
a fost luat de la capăt, o dată și 
încă o dată. La sfîrșitul aoestor ani 
de zile trăite la tensiunea angajă
rii — performanța. Performanța, 
dar și îndemnul moral al omului

inițiativa
dornic și decis să-și vadă propria 
creație cit mai aproape de desă- 
virșire. Și astfel, după primul sta
giu de producție, autorul oscilato
rului hidraulic a deschis un nou 
front de luptă : al perfecționării 
performanței atinse. Maratonul 
pentru reușită a reînceput de un
deva, de la un nivel ridicat, unde 
orice avans, orice pas cîștigat im
pun o și mai mare risipă de ener
gie și inventivitate.

Ce înțeles se poate desprinde din 
această bătălie ? Mai presus de 
toate, faptul că asemenea demer
suri pentru desăvîrșirea propriilor 
creații au devenit un postulat al 
deschizătorilor de drumuri, al oa
menilor animați de spirit revolu
ționar. De aici fervoarea cu care 
mii și mii de inventatori, cercetă
tori, inovatori se implică in uriașul 
efort uman de translație a ipoteze
lor cutezătoare, a calculelor hirtiei 
în „formula producției". Și tot de 
aici aspirația spre pragurile per
fecțiunii, capacitatea de a muta 
mereu și mereu granițele cu
noașterii umane, cu adevărat in
finite. Precum perseverența ace
lui tinăr inginer agronom, în- 
tîlnit într-o parcelă cu hibrid 
de floarea-soarelui, care se am
biționa „să ajute" natura. Zile

Iile TANASACHE
(Continuare în pag. a IV-a)

Plecînd din Băbeni — 
Vîlcea, îmi venea să-i spun 
primarului : „Frumos oraș 
e satul dumneavoastră !“. 
Și nu exageram cu nimic. 
Intr-adevăr, frumos oraș e 
satul Băbeni 1 Frumos și 
bogat, cu case una mai ară
toasă decit alta, cu tot ce 
ține de standardul de viață 
urban. De altfel. Băbeni 
tinde să devină (și oficial) 
oraș, îndeplinind toate con
dițiile ce se cer unui cen
tru industrial-agrar. In Bă
beni există o cooperativă 
agricolă de producție cu 
oameni harnici și cu bune 
rezultate ; mai mult decit 
atît, la Băbeni se află se
diul unui consiliu unic 
agroindustrial de frunte 
al agriculturii v î 1 c e n e 
(C.U.A.S.C. Băbeni), cu- 
prinzînd 9 cooperative a- 
gricole de producție (cu 47 
de ferme) și o asociație 
horticolă, cu o zestre fun
ciară de 15 000 hectare, din 
care aproape 9 300 ha teren 
arabil, peste 3 000 ha livezi, 
iar diferența — pășuni 
pentru cele 17 000 de ovine 
și circa 12 000 de bovine ale 
cooperativelor agricole de 
producție. Aceste coopera
tive sînt angrenate intr-o 
continuă întrecere, care nu 
exclude, după cum aveam 
să ne convingem, colabo
rarea permanentă, schim
bul de experiență, sprijinul 
reciproc. Aici, la sediul 
C.U.A.S.C. Băbeni. verita
bil stat-major al acestei 
părți de cimpie vîlceană. 
strategia noii revoluții in 
agricultură se conturează 
limpede, cuprinzătoare : 
este strategia validată de 
viață, potrivit căreia după 
cum sînt oamenii, așa sînt 
și rezultatele. Președintele 
C.U.A.S.C., tovarășul Ni
colae Diaconu, ne spune :

— Am participat la in
struirea pe probleme de 
agricultură din 24 februa
rie. Cu acest prilej, se
cretarul general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-a 
atras atenția asupra unor 
laturi esențiale ale activi
tății din agricultură. în

deosebi cu privire la stilul 
de muncă al omului din 
agricultură, al celui che
mat să înfăptuiască noua 
revoluție agrară. în acest 
sens, am luat o serie de
măsuri menite să valorifice
la maximum cunoștințele, 
priceperea 
noștri 
acum.

specialiștilor 
care, deȘi

își dovedesc
pe 

uti-
litatea. Putem spune, 
fără nici o exagerare, că 
sediul C.U.A.S.C.-ului nos
tru este întotdeauna în cel 
mai fierbinte punct al cîm- 
piei, iar experiența bună 
dintr-un C.A.P. sau altul

nici cu pămîntul lor. Risi
pite in zona subcolinară, 
de trecere spre cimpie. 
traversată de Olt. coopera
tivele agricole de produc
ție în care ne-am oprit în 
raidul nostru ne-au oferit 
imaginea plină de dina
mism a unei bătălii pentru 
mari recolte, bătălie în 
care nu sînt precupețite 
eforturile, inteligența, spi
ritul gospodăresc.

în satele pe care le-am 
străbătut n-am văzut țipe
nie de om pe străzi sau în 
curți. I-am găsit în cîmp. 
acolo unde munca era in

| din tări1 [
• reportaje • însemnări •

este repede preluată și ge
neralizată la nivel de 
C.U.A.S.C., că fiecare spe
cialist al nostru este che
mat periodic să-și „expri
me" competența, experien
ța acumulată. Ca un exem
plu, aș aminti că. pe lingă 
obligațiile ce-i revin fie
cărui specialist, potrivit 
încadrării sale, noi am sta
bilit. la nivel de consiliu 
unic, 95 de loturi de
monstrative (corespunzător 
numărului de specialiști, 
n.n.). — inclusiv medicilor 
veterinari le-au revenit lo
turi de animale — și fie
care, pe lotul respectiv, 
aplicînd riguros tehnologi
ile, respectind întocmai ce
rințele plantei și ale solu
lui, avînd nu numai îngă
duința, ci și sarcina de a 
efectua, cu sprijinul de 
care consideră că are ne
voie. experiențe, cercetări, 
nu numai că își probează 
competența, dar contribuie 
cu observații proprii la 
îmbogățirea experienței co
lective, demonstrează prac
tic ceea ce trebuie de
monstrat : că pămîntul este 
darnic cu cine merită.

Și merită țăranii cîmpiei 
vîlcene dărnicia pămîntu- 
lui. Fiindcă și ei sînt dar-

toi. Intr-un loc se plantau 
pomi, în altul era ultima 
zi la plantatul cartofilor și 
toată comuna, cu mic cu 
mare, ajuta, după puteri, 
fie la scoaterea cartofilor 
din siloz, fie la plantatul 
lor în cimp. Pe primarul 
din Drăgoești l-am întîlnit 
in marginea unui Ian de 
grîu frumos răsărit.

— Numărați... rindurile ? 
glumește însoțitoarea mea. 
tovarășa Lucreția Matei, 
secretar al comitetului ju
dețean de partid.

Îmi relatase în drum, 
pe scurt, arătindu-mi cît 
de frumos a răsărit și creș
te griul pe-aici. cum pri
marul din comuna Dră
goești. tovarășul Dumitru 
Popa, a experimentat, pri
mul în județ, in toamna 
anului 1985. insămînțarea 
griului în rînduri încruci
șate. între timp, metoda 
s-a generalizat in întreg 
C.U.A.S.C.-ul, au preluat-o 
și alții, din unitățile ve
cine...

— Cum a fost, tovarășe 
primar ?

— Citisem în „Agricul
tura socialistă" despre cei 
de la Topolovățu Mare, am 
înțeles că, semănînd în 
lung și-n lat. fără a folosi

mai mult material semin- 
cer, poți culege peste 500 
kg de . grîu în plus la hec
tar. E și simplu de expli
cat : semănînd in rînduri. 
plantele de pe același rînd 
se stinjenesc reciproc, pe 
măsură ce se dezvoltă. 
Prin cealaltă metodă, fie
care plantă are mai mult 
„spațiu vital". Se dezvoltă 
rapid, crește mai viguroasă. 
Iar lanul, priviți-1. arată 
de la început ca peria. Iți 
crește inima cînd îl pri
vești 1

Interlocutorul ne-a po
vestit cum, pentru a pre
lua această metodă. cu 
tehnologia corespunzătoa
re, a trimis la Topolovățu 
Mare, în delegație, pe șe
ful secției de mecanizare, 
comunistul Ion Nuțu, îm
preună cu un tractorist. 
Ion Andrițoiu.

— Tovarășii de la Topo- 
lovățu Mare i-au primit pe 
oamenii noștri cu brațele 
deschise, ca pe niște vechi 
prieteni, deși abia ii cunos
cuseră. I-au găzduit, le-au 
arătat tot ce au și ce fac 
ei acolo, le-au dat schițe, 
explicații... De fapt, lor le 
datorăm totul. Noi n-am 
făcut decit să aplicăm ex
periența lor.

E adevărat. Dar și ges
tul lor. al celor din Dră
goești. de a căuta un loc 
pe hartă și de a porni in
tr-acolo în căutare de sfat 
bun și de ajutor, oare ce 
altceva înseamnă dacă nu 
dragoste și grijă pentru 
pămint. pentru pîinea vi
itoare. răspundere pentru 
cum îți faci datoria de om 
al piinii ?

„Povestea" cu griul e 
doar un episod din lupta 
pentru recolte mari. De 
altfel, fiecare cooperativă 
agricolă de producție din 
cadrul consiliului unic s-a 
înscris să obțină la cel 
puțin una sau două culturi 
producții la nivelul cerin
țelor noii revoluții agrare.

— Acest lucru nu în-
Anlca FLORESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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FORMELE DEMOCRATICE DE CONDUCERE A SOCIETĂȚII 
INIȚIATE DE PARTID țȘ[ CONFIRMĂ VIABIUȚATEA

! în toate domeniile trebuie să j 
; folosim mai bine formele demo- J 
î cratice, să dăm o expresie mai j 
i largă activității „Tribunei demo- j 
\crației“, care creează condiții ca j 
j masele largi să-și spună părerea j 
\ asupra diferitelor sectoare de\ 
j activitate. '
j NICOLAE CEAUȘESCU i

Scurt istoric, rol, atribuții,
Originală si valoroasă instituție a democrației noastre socialiste. Inițiată de secretarul general al 

partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu. ..Tribuna democrației" reprezintă o expresie a creșterii rolu
lui Frontului Democrației si Unității Socialiste în viata social-politică a tării, a participării nemijlo
cite. în mod organizat, a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la discutarea, elaborarea 
și înfăptuirea măsurilor pentru soluționarea diferitelor probleme ale vieții sociale, dezvoltării edilitare 
etc.

• Ideea de organizare a adunărilor publice sub denumirea de „Tribuna demo
crației" a fost exprimată pentru prima dată in cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea lucrărilor celui de-al ll-lea Congres al F.D.U.S., în. 
ianuarie 1980.

• Congresul al Ill-lea al F.D.U.S., din februarie 1985, a analizat - printre 
altele - modul in care se desfășoară „Tribuna democrației", făcînd o serie de reco
mandări menite să conducă la întărirea rolului ei în viața și dezvoltarea fiecărei 
localități.

• La Plenara C.C, al P.C.R, din martie 1987, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se dea o expresie mai largă activității „Tribunei democrației", pentru ca 
aceasta să ofere cît mai multor cetățeni posibilitatea de a-și spune părerea asupra 
diferitelor sectoare de activitate.

Organizarea, atribuțiile și răspunderile „Tribunei democrației" — asa cum a fost ea menită și 
instituită — sînt următoarele :

răspunderi

• Este organizata direct de consiliile locale ale 
F.D.U.S. - care iși înscriu această sarcină la loc 
de frunte în programele lor de activități.

• Se programează de regulă lunar - sau ori 
de cite ori este nevoie a se. consulta obștea asu
pra unor probleme și acțiuni de interes obștesc.

• Se organizează pe cartiere, pe sate, sau, cind 
este cazul, la nivelul orașului, la nivelul comunei. 
„Tribunele" cele mai populare și eficiente sînt insă 
cele pe circumscripții electorale.

• Este deschisă participării tuturor cetățenilor 
ce domiciliază in zona respectivă, indiferent de 
virstă ori profesie.

• Asigură întilnirea organizată a cetățenilor - 
in cadrul adunărilor publice ce șe desfășoară sub 
egida sa - cu factorii de conducere locali, fu 
activiști de partid și de stat, deputați, cadre din 
economie și din alte domenii.

• Poate avea o tematică anunțată sau se poa
te desfășura fără nici o tematică prestabilită, din-

du-se posibilitatea democratică de ridicare spon
tană a oricăror probleme, idei și propuneri, din 
orice domeniu social-economic.

• Oferă posibilitatea oricărui cetățean să-și spu
nă liber și deschis cuvintul, să facă sesizări și pro
puneri fără nici o îngrădire de timp și de proce
dură, asupra oricăror aspecte privind viața și mun
ca locuitorilor din zona sau localitatea respectivă.

• Dă dreptul cetățenilor să adreseze intrebări, 
să interpeleze pe deputați - factorii de conducere 
locali și deputății respectivi, care sînt de față, avînd 
datoria să dea răspunsurile solicitate. Dacă ră- 
min probleme care nu s-au putut elucida pe loc, 
răspunsurile cuvenite se dau - obligatoriu ! - la 
începutul „Tribunei democrației" imediat urmă
toare.

• Prin caracterul ei larg democratic și prin pre
zența tuturor autorităților locale, „Tribuna democra
ției" creează cadrul fertil pentru ca, stimulindu-se 
inițiativa și spiritul civic al maselor, să se dezbată 
și să se opineze - în mod organizat — asupra 
principalelor obiective, măsuri și activități necesa
re și stringente pentru obștea respectivă, pentru lo
calitatea respectivă.

• „Tribuna democrației" impune factorilor de 
conducere locali să rezolve pe loc sau în cel mai 
scurt timp posibil problemele juste ridicate de ce
tățeni (și să informeze ulterior despre aceste re
zolvări).

• „Tribuna" oferă cetățenilor posibilitatea să-și 
ia angajamente individuale și colective de a parti
cipa efectiv la acțiunile pe care ei le-au propus 
și le-au stabilit, spre binele lor și al localităților 
lor, al țării întregi.

Experiențele bune așteaptă să fie generalizate!
Mergînd citeva zile In căutarea „Tribunei democrației" prin județul 

Cluj (puteam merge in oricare județ), am intilnit în numeroase locuri 
inițiative si experiențe bune, dar si situații contrastante.

Dialogul deschis — premisa 
a eficienței dezbaterilor

„Tribuna democrației" desfășurată 
tn luna aprilie in municipiul Dej 
poate fi socotită. în bună măsură, un 
model bun de urmat. Prin ce a ieșit 
In evidentă această adunare ? Prin- 
tr-o seamă de elemente caracteris-' 
tice — de altfel obligatorii, dar nu 
peste tot prezente.

POPULARIZARE LARGA. Cu mai 
multe zile înainte, cetățenii din fie
care cartier au fost înștiințați des
pre data și ora fixată (prin asociații 
de locatari, prin comitete de cetă
țeni. prin instituții și întreprinderi), 
fiind, totodată, invitați să participe.

CONDIȚII PENTRU UN SCHIMB 
LIBER DE PĂRERI. Cei 200 de 
participant (citi au încăput în sala 
de festivități a consiliului popular) 
au fost ..puși în temă" încă din mo
mentul deschiderii „Tribunei". Pre
ședinta Consiliului municipal al 
F.D.U.S., Otilia Lupu, a anunțat că, 
în preajma campaniei edilitare de 
primăvară, cetățenii sînt consujtați 
cu privire la ceea ce trebuie făcut 
pentru curățirea și îngrijirea loca
lității. pentru continua dezvoltare și 
înflorire a acesteia.

Bineînțeles (s-a precizat), oricine 
dintre cei prezenți poate ridica și 
discuta orice altă problemă de in
teres obștesc. Iar — pentru ca dezba
terile să aibă, totuși, un punct de 
vedere — primarul orașului. Teodor 
Maier, a prezentat o informare deta
liată asupra realizărilor edilitar-gos- 
podărești de pînă acum și a proiec
telor consiliului popular in acest 
domeniu pentru trimestrul in curs și 
pentru întregul an.

In continuare, s-a dat cuvintul ce
tățenilor. pentru a pune întrebări, 
pentru a exprima opinii. Fiind creat 
cadrul unui schimb liber de păreri, 
participanții nu au pierdut prilejul. 
Doisprezece dintre ei au avut ceva de 
întrebat sau de spus. Cu privire la : 
construcția de locuințe, amenajarea 
spatiilor verzi și a locurilor de joacă 
pentru copii, repararea unor străzi 
și îngrijirea unor imobile, alimenta

Condiții esențiale:<« * 

regularitatea și punctualitatea
In orașul Gherla, primărița Minerva nuite in acest orășel, cunoscut in 

Zamfir ne-a încredințat că „Tribu- țară în primul rind pentru mobila 
nele" reușite și eficiente sînt obiș- sau sticlăria, covoarele sau confec

OPINII CETĂȚENEȘTI------------------------------------------
Cu precizie, Ia zi fixă

...tn sectorul nostru — sectorul 3 
al Capitalei — toti locuitorii știm 
demult că in fiecare primă zi de joi 
a fiecărei luni, fix la ora 15, sintem 
așteptați hotărit și irevocabil la Clu
bul tineretului „Titan", pentru a 
participa la „Tribuna democrației". 
Care avem ceva de spus, care dorim 
să participăm la dialogul cu edilii 
mergem acolo cu incredere, ca invi
tați permanenți. Și încă ceva, la noi 
există bunul obicei ca, după încheie
rea dezbaterilor organizate, cei ce au 
probleme speciale de ridicat (care 
nu sînt de interesul tuturor) mai 
rămin și le ridică. După ce s-au 
lămurit, pleacă pentru ca în locul lor 
să intre in sală alții care au treabă, 
tn felul acesta, se asigură un flux 
de oameni și de idei care fac acest 
for public cit se poate de larg și de 
eficient. Căci multe din frumoasele 
realizări edilitar-gospodărești din 
sectorul nostru iși au punctul de 
pornire In „tribunele" desfășurate 
de-a lungul anilor. (GHEORGHE 
BĂLOIU, maistru la LC.R.A.L. Vi- 
tan-București). 

rea cu apă. efectuarea muncii pa
triotice. aplicarea Legii nr. 1. trans
portul public și cite alte subiecte Ia 
„sufletul" tuturor. Unii au criticat 
activitatea deputatului sau împuter
nicitului. a întreprinderii locale de 
gospodărie sau chiar primăria. Unii 
au făcut propuneri de interes comun 
(printre altele: închiderea circulației 
auto in centrul orașului măcar sim- 
băta și duminica ; termoficarea zonei 
1 Mai ; amenajarea unei alei pieto- 
nale între Dealul Florilor și zona in
dustrială alimentară). Alții — din 
păcate, mai putini decit s-ar fi cu
venit — s-au angajat să dea o mină 
de ajutor Ia ce trebuie.

RĂSPUNSURI PROMPTE, HOTĂ- 
RÎRI CONCRETE. Caracteristic pen
tru. „Tribuna democrației" la care 
ne referim a fost și faptul că, la 
orice problemă ridicată de partici
pant!. s-a dat răspuns pe loc : pri
marul, primul vicepreședinte al con
siliului popular municipal, reprezen
tanții întreprinderilor de servire pu
blică (în domeniile gospodăriei loca
tive. transportului local, distribuției 
energiei electrice ș.a.). inclusiv șeful 
miliției locale — toti convocati. ca 
de fiecare dată — au luat cuvintul și 
au lămurit ce era de lămurit. Pe 
această bază, la sfirșitul celor 90 mi
nute de dezbateri s-au putut lua ho- 
tărîri și angajamente concrete, bine 
chibzuite — atît de către autorități, 
cit și de către obște.

Asistînd la această întrunire pu
blică democratică — bine organizată 
și fertilă — am înțeles că. fără indo- 
ială, și acțiunile bine gîndite și bine 
pornite la „Tribuna democrației" au 
avut ..de-a lungul anilor" o contri
buție substanțială la faptul că muni
cipiul Dej a fost decorat patru ani 
la rind cu Ordinul Muncii (cite o 
dată cu clasa întîi și a doua, iar de 
două ori cu clasa a treia) pentru re
zultate deosebite înregistrate în în
trecerea gospodărească pentru înfru
musețare dintre localitățile tării.

Răspunsuri prompte, 
acțiuni operative

...Ca unul care am participat la 
două-trei adunări din cadrul „Tribu
nei democrației", afirm cu toată con
vingerea că dacă aceste in.tilh.iri 
se fin periodic, pot fi de un real 
folos în solutionarea a numeroase 
probleme edilitare și social-economi- 
ce. Bunăoară, imi amintesc că la adu
nările la care am participat, cetățe
nii s-au interesat, la un moment dat, 
de modul in care consiliul popular 
municipal utilizează fondurile bănești 
provenite din contribuție. Drept pen
tru care, la următoarea adunare pu
blică. organul local al puterii de stat 
a informat, punct cu punct, despre 
ceea ce fusese interpelat. Prin inter" 
mediul acestor adunări au fost, de 
asemenea, soluționate — cu sprijinul 
larg al cetățenilor — numeroase pro
bleme vizind păstrarea curățeniei 
orașului sau a ordinii și disciplinei 
publice, eliminarea unor abateri 
și nereguli din comerț. (CORNEL 
DASCĂL — maistru la întreprinde
rea „Metalotehnica" din Tirgu Mu
reș).

țiile fabricate aici, dar și pentru spi
ritul gospodăresc ce caracterizează pe 
cei peste 23 000 de locuitori. Procesele 
verbale de la toate „Tribunele" (in
clusiv de la ultima), evidența șxactă 
ținută de consiliul F.D.U.S. asupra 
propunerilor cetățenești (inclusiv cele 
mai recente), asupra stadiului rezol
vării lor sînt dovezi care atestă 
existenta unei bune și fertile expe
riențe in acest domeniu. '

Pentru explicare, notăm numai că 
mica stațiune de nămol: gu ,numele! 
„Sărătura". solariile din numeroase 
gospodării ale cetățenilor, piscina (de 
dimensiuni olimpice I) și multe alte 
obiective edilitare din această coche
tă localitate âu fost,: mat’întîi.' sim- 
ple idei și propuneri avansate și 
discutate de cetățeni, realizate apoi; 
prin muncă obștească și cu materiale 
asigurate de consiliul popularsau 
procurate cu contribuție, conform 
Legii nr. 1.

Dar ceea ce mai este de reținut In 
mod deosebit din experiența locală 
tine de o anume metodică*de orga
nizare. validată cu succes de practi

Drum larg inițiativei cetățenești
La Turda s-a acumulat o expe

riență pozitivă îndeosebi in organi
zarea „Tribunei democrației" pe anu
mite teme (evident), fără ca dialogul 
autorităti-oetățean să rămînă tanto- 
nat intr-un singur subiect. La nivelul 
orașului (de obicei in sala Teatrului 
de stat) au fost dezbătute în comun, 
pe rind. sarcinile si indicatorii pla
nului in profil teritorial pe anul 1987, 
aspecte ale sistematizării, probleme 
privind aplicarea Legii 1/1985 și Le
gii 10/1982.

In alte adunări, pe cartiere (pen
tru aceasta orașul a fost împărțit pe 
6 zone) tema dezbaterilor au con
stituit-o. de la caz la caz. înseși 
problemele ridicate spontan de cetă
țeni. Primarul municipiului. Gheor- 
ghe Cordea, sublinia că inițiativa

Persistențe ale formalismului
Dejul, Gherla. Turda nu sînt sin

gurele localități din județul Cluj in 
care „Tribuna democrației" este or
ganizată — așa cum s-a indicat — 
lunar sau ori de cite ori se simte 
nevoia consultării obștii. Președinta 
Consiliului județean al F.D.U.S., Ana 
Brustur — secretar al comitetului de 
partid județean — ne spunea că ex

0 acțiune neglijată
...Locuiesc in cartierul „Tudor Vla- 

dimirescu" — un veritabil „oraș în 
oraș". Numai in blocul in care domi- 
ciliez locuiesc in jur de 500 de Cetă
țeni. Sincer să fiu, nu-mi amintesc 
ca in ultimii ani să fi avut loc vreo 
intilnire cu cetățenii in cadrul „Tri
bunei democrației", acțiune despre 
care am auzit mai mult vorbindu-se 
in presa centrală. Se poate ca alți 
cetățeni să fi participat, dar nu văd 
cum, de vreme ce acestor adunări 
publice nu li s-a făcut nici o popu
larizare. (GHEORGHE GODEANU, 
pensionar din municipiul Tirgu Mu
reș).

...Hotărit lucru. „Tribuna democra
ției" este o manifestare cetățenească 
necesară și utilă. In Craiova se ține, 
cu mici excepții, cu regularitate, iar 
pentru a fi mai folositoare — atit 
pentru participanti, cit și pentru or
ganizatori — socot că data organiză
rii, locul și tema ar trebui anunțate 
prin ziarul local, cel puțin cu două- 
trei zile înainte, pentru ca cetățenii 
să fie pregătiți. Totodată, opinez 
pentru tinerea acestora în săli mai 

că : potrivit unei planificări anuale 
întocmite de Consiliul F.D.U.S.. „Tri
buna democrației" se tine în aceeași 
zi, la aceeași oră și in aceeași sală, 
lună de lună ; iar pentru a se asi
gura participarea cît mai multor ce
tățeni, se organizează adunări nu pe 
oraș (deși acesta nu e mare), ci pe 
două zone ale acestuia. Concret, in 
prima zi de luni din fiecare lună, la 
ora 15.30, in sala mare a consiliului 
popular are loc „colocviul" public al 
cetățenilor din zona centrală și din 
perimetrul gării ; in a doua zi de 
luni din fiecare lună, tot la ora 15.30. 
dar tn sala cantinei C.P.L. — sînt 
așteptați gospodarii din zona indus
trială. Oamenii cunosc acest program 
anunțai prin comitetele de cetățeni 
și asociațiile de locatari, afișat la 
intrarea in unele blocuri. Și. cind au 
ceva de spus, se duc cu incredere la 
fixata intilnire cu autoritățile.

tn această planificare exactă și — 
mal cu seamă — fn seriozitatea și 
regularitatea respectării ei constă 
buna experiență și bunele rezultate 
ale „Tribunei democrației" în orașul 
Gherla 1 

cetățenească se dovedește practic 
inepuizabilă la „Tribuna democra
ției". Și oamenii se simt cu atît mai 
stimulați să abordeze subiecte care 
Interesează obștea respectivă, cu cit 
iși dau seama că toate propunerile, 
judicioase, sînt aplicate tn practică 
Întocmai și la timp. Așa a apărut, de 
pildă, propunerea — acceptată — ca 
angajații întreprinderilor și institu
țiilor de stat să presteze contribuția 
lor in muncă (prevăzută de Legea 
1) in modul următor : patru zile cu 
întreprinderea ori instituția respec
tivă, două zile individual pentru în
grijirea și gospodărirea blocului, 
străzii, cartierului in care locuiesc. 
Și exemple s-ar putea da încă 
multe...

periențe la fel de eficiente și lăuda
bile mai sint și la CIuj-Napoca (in 
circumscripțiile electorale din car
tierele Grigorescu și Gheorghieni), 
în orașul Huedin, ca și in comunele 
Livia, Mihai Viteazul, Iclod sau 
Beliș.

Realitatea arată Insă că lntr-o 
«erie de localități mai sint multe de 

încăpătoare. Cind sînt multi partici- 
panți sint și idei multe, in folosul 
celor multi. Ne-ar interesa teme de 
legislație, gospodărirea cartierelor de 
locuințe, autogospodărirea și auto- 
aprovizionarea. (FLOREA GOLESCU, 
tehnolog la „Electroputere" — Cra
iova).

Programările - riguroase!
...Cu citva timp in urmă, a avut loc 

și în satul nostru „Tribuna democra
ției", la care au participat un în
semnat număr de cetățeni și unde am 
dezbătut cu o seamă de factori de 
conducere de la comună și județ mai 
multe probleme economico-sociale, 
politice și cultural-educative. In cen
trul de comună. în alte sate au loc 
asemenea acțiuni ale largului nostru 
democratism socialist. Propun insă ca 
pe viitor „Tribuna democrației" să 
aibă loc in toate satele comunei noas
tre, Dobra, după un program riguros 
stabilit, care să fie cunoscut de cetă
țeni din timp. (MIRCEA PETRU, 
președinte al C.A.P. Roșcani, județul 
Hunedoara). 

făcut și de îndreptat pentru ca „Tri
buna democrației" să-și intre in 
drepturi și in exercițiul ei benefic. 
Pe parcursul documentării noastre 
am intilnit multi cetățeni care nu 
au participat niciodată la vreo „Tri
bună" (unii nici măcar nu au auzit 
vreodată de așa ceva in zona locuin
ței lor), ceea ce, desigur, poate 
oglindi un dezinteres al persoanelor 
respective pentru viața și problemele 
obștii, ale localității, dar și lipsa de 
popularizare a acestei forme demo
cratice. frecvența ei necorespunzâ- 
toare sau formalismul ei. Chiar și în 
localitățile evidențiate pentru expe
riența bună in domeniu sint și aspec
te criticabile — cum ar fi predilecția 
pentru adunările la nivelul localită
ții. deschise mai mult reprezentanți
lor cetățenilor și mai puțin cetățeni
lor (la Dej și Turda) ; inexistența 
practicii de a se raporta la fiecare 
„Tribună" cum au fost îndeplinite 
propunerile judicioase (Dej) ; con
fundarea „Tribunei democrației" cu 
simplele ședințe de instruire a aso
ciațiilor de locatari și a comitetelor 
de cetățeni (Turda) ; analizele nesis
tematice, sporadice și superficiale, in 
consiliile F.D.U.S.. a modului în care 
se desfășoară „Tribunele" (în mai 
multe localități).

Confirmind aceste observații criti
ce — chiar întregindu-le cu alte 
exemple, la fel de nedorite din Cluj- 
Napoca (respectiv, cartierele Mânăș- 
tur. Zorilor), din Aghireș, lara și 
alte localități. îndeosebi din cele cu 
zone muncitorești — președinta Con
siliului județean al F.D.U.S. ne-a 
vorbit despre o seamă de preocupări 
pentru ridicarea „Tribunei democra
ției" pe o treaptă superioară de or
ganizare, popularitate și eficacitate. 
Printre aceste preocupări de viitor 
se află generalizarea experienței de 
la Gherla in privința planificării la 
dată fixă și la loc fix în fiecare 
lună ; sprijinirea unor localități de 
către organul F.D.U.S. județean 
(pentru a asigura o organizare sis
tematică și temeinică a „Tribunei 
democrației") ; îmbunătățirea și ge
neralizarea sistemului de evidentă a 
fiecărei propuneri cetățenești demne 
de luat in considerație ; organizarea 
unor schimburi de experiență in a- 
cest domeniu (fie la nivel județean, 
fie pe localități învecinate) ș.a.m.d.

De altfel, toate aceste aspecte pri
vind „Tribuna democrației" urmează 
să fie abordate și analizate Intr-o 
plenară comună a Consiliului jude
țean al F.D.U.S. și Comitetului ju
dețean al O.D.U.S.

For deschis
(Urmare din pag. I)

Absențe nemotivate 
ale factorilor responsabili

...Problemele care se ridică in ca
drul adunărilor „Tribuna democrați
ei" sint multiple, aș putea spune ci 
tot atitea citi participanti, ba chiar 
mai multe. Sigur, nu la fel de impor
tante. La unele se dă răspuns pe loc, 
altele se rezolvă in termen scurt. Dar 
sint unele care depășesc competenta 
chiar a factorilor locali de conducere. 
Și astfel rămin probleme care iar și 
iar se ridică, dar rezolvarea intirzie. 
De ce nu sint chemați factorii de de
cizie de la nivel de județ sau chiar 
din afara județului care, de altfel, 
sint și obligati să participe ? Vina 
este de natură organizatorică. Păre
rea mea e că „Tribuna democrației" 
trebuie bine pregătită, anunțată din 
timp, pentru a afla de ea toți locui
torii, asigurîndu-se astfel o partici
pare cit mai numeroasă și prin 
aceasta eficientă, iar problemele deo
sebite trebuie aduse la cunoștința 
factorilor pentru ca ei să poată veni, 
răspunde și oferi soluția optimă. 
(EMIL PANȚÎRU, miner Ia Între
prinderea minieră Bălan).

Cerințe și direcții de acțiune 
posibile și necesare

Pentru ta „Tribuna democrației" să se afirme — pe deplin și 
In toate localitățile tării — ca o valoroasă și eficientă formă de 
dialog public, de consultare a maselor și atragere a acestora la în
făptuirea acțiunilor și a programelor hotărîte in comun, sint nece
sare — după cum demonstrează practica — o seamă de îmbunătățiri 
in organizarea și desfășurarea el. Printre care :
• Frecventă regulată (de regulă lunar sau ori de cite ori este 

nevoie).., ......
• Popularizare mai largă (prin anunțuri expuse la avizierele pu

blice sau la intrarea in blocuri, prin asociații de locatari $i comitetele 
de cetățeni, prin presă — unde 6 cazul).

*. 9’’5an,zare îndeosebi pe sate sau cartiere și mai rar la nivelul 
localităților mari (pentru a da posibilitate de participare cit mai 
multor cetățeni de diverse categorii).

.* Prezență reprezentativă a factorilor de conducere locali la fie
care adunare — pentru a se putea rezolva pe loc problemele ce se 
ridica privind viata oamenilor și a localității.

* ®®sP®ctare^ riguroasă a celor două puncte obligatorii : „întrebări 
ale cetățenilor" și „Răspunsuri la întrebările cetățenilor".

• Tinerea si urmărirea „la zi" a unei evidente exacte a tuturor 
propunerilor cetățenești, a stadiului rezolvării acestora.
„i! T Co",r.o,ul sistematic și analizarea periodică — de către toate con
siliile județene ale F.D.U.S. — a modului in care este organizată „Tri
buna democrației" în fiecare localitate.

• Extinderea și generalizarea inițiativelor și experiențelor valoroase 
localita*:ii ,Șau a județului — cit și organizarea unor 
experiența interjudețene pentru cunoașterea și preluarea 

celor mai eficiente metode de organizare a „Tribunei democrației".

țări rea independentei și suveranității tării".
Concepută ca o formă originală de 

dialog public, de consultare și atra
gere a cetățenilor la luarea deci
ziilor ce privesc viata lor și a loca
lității lor, dar și la transpunerea în 
viată a acestor decizii, a programe
lor de dezvoltare în profil teritorial, 
„Tribuna democrației" — adevărată 
„agora socialistă" instituită din ini
țiativa secretarului general al parti
dului — se dovedește a fi un izvor 
viu și bogat de idei, propuneri și 
initiative, un cadru mobilizator de 
transpunere in faptă a concluziilor, 
discuțiilor și. în acest fel. o per
manentă școală de educație civică. 
De-a lungul celor șapte ani de cind 
ființează, această instituție profund 
democratică și-a conturat tot mai 
limpede rolul, și-a lărgit aria tema
tică, _definindu-și tot mai precis mo
dalitățile concrete de desfășurare a 
activității sale.

In acest amplu proces social s-a 
acumulat un bogat fond de inițiative 
și experiențe pozitive care — cu
noscute. răspîndite și generalizate la 
scară locală, județeană sau chiar na
țională — pot determina ridicarea 
eficienței practice a „Tribunei de
mocrației", pe măsura înaltului rol 
politic ce i-a fost atribuit în an
samblul sistemului democrației noas
tre socialiste. Experiența acestor 
ani a demonstrat viabilitatea și 
utilitatea „Tribunelor democrației" : 
practic — acolo unde rolul și im
portanța lor au fost just înțelese 
— rezultatele bune nu au intirziat 
să apară. Succesul acestor forme ori
ginale de legătură și colaborare cu 
masele s-a concretizat in numeroase 
înfăptuiri din numeroase județe și 
localități ale tării — realizări gos
podărești. edilitare in cele mai di
ferite domenii, care au determinat 
reale si evidente progrese economico- 
sociale. Din păcate, realitatea este 
că însemnătatea acestui for democra
tic nu este încă peste tot înțeleasă 
și apreciată corespunzător in an
samblul mecanismelor democratice 
ale vieții noastre sociale. Dacă im
portanța și rolul „Tribunei demo-, 
cratiei" sint recunoscute in princi
piu. in practică sint nu puține ju
dețe sau localități unde organizarea 
„Tribunelor" este neglijată sau ui
tată perioade îndelungate. Subapre-

pentru dialog
cierea acestei pîrghii eficiente de 
antrenare a maselor largi de cetă
țeni iși găsește expresie in manifes
tări de formalism, in caracterul spo
radic al convocării lor. in neutili- 
zarea lor sistematică pentru discu
tarea și solutionarea problemelor 
stringente ale diferitelor domenii lo
cale de interes obștesc.

Asemenea neajunsuri conduc la 
apariția și persistenta unor fenomene 
ce diminuează rolul social-politic, 
eficienta acestei forme de expresie a 
democrației in societatea noastră. 
Lipsa de ritmicitate (nu se res
pectă peste tot indicația de a fi 
organizată lunar) : insuficienta popu
larizare (incit cetățenii care ar fi 
interesați să participe la dezbateri 
nu află de organizarea lor ; accen
tul uneori excesiv pe laturi pro
tocolare (care face ca sălile să fie 
pline de participanți cu diverse 
funcții și responsabilități locale, și 
mai puțin de simpli cetățeni) ; 
tematizarea rigidă (astfel că nu mai 
rămine timp și pentru capitolul 
„diverse" — care adesea intere
sează mult pe cetățeni pentru dis
cuții libere) ; organizarea superfi
cială (se prezintă un referat, iau 
cuvintul doi-trei de la asociațiile de 
locatari sau comitetele de cetățeni) ; 
inconsecventa în a se răspunde în 
adunarea următoare la întrebările 
sau problemele rămase „restante" 
de la adunarea anterioară ; controlul 
Sporadic asupra modului în care 
consiliile comunale sau orășenești 
ale F.D.U.S. organizează „Tribuna 
democrației" — iată citeva deficien
te care afectează gradul eficientei 
acestei forme de dialog public și de 
decizie obștească.

Desigur. „Tribuna democrației" este 
o formă nouă, iar noul nu se înstă- 
pinește in viață instantaneu șf fără 
efort. Dar important și necesar este 
ca această structură democratică 
să-și însușească din ce in ce mai 
muit și din ce în ce mai bine un con
ținut concret și bogat de viață — 
prin eradicarea fenomenelor nega
tive, prin generalizarea experienței 
pozitive care s-a acumulat. Această 
formă originală de dialog, decizie și 
participare la înfăptuirea deciziei 
poate și trebuie să devină, astfel, o 
școală de educație civică pentru fot 
mai multi cetățeni, un izvor nesecat 
de propuneri și initiative gospodă
rești.

Pagină realizată de Gheorghe MITRO1, 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR

ZILNIC, MII DE OAMENI LA LUCRU IN ClMP PRODUCȚIILE MARI SE ASIGURĂ
După ploile căzute in cursul săp- 

tămînii trecute, timpul s-a incălzit, 
ceea ce a permis ca în toate unită
țile agricole din JUDEȚUL CLUJ să 
se intensifice lucrările de întreținere 
a culturilor. „Participarea largă a oa
menilor muncii de la sate la prășit 
este cu atit mai necesară acum, re
marca Vasile Florian, președintele 
Consiliului agroindustrial Cimpia 
Turzii, cu cit ploile au favorizat 
creșterea rapidă a buruienilor'1. 
Această cerință este bine înțeleasă 
de cooperatorii și mecanizatorii din 
unitățile agricole, dovadă și ritmul 
în care se desfășoară această lu
crare. Forțele sînt concentrate la 
prășitul sfeclei de zahăr, cartofilor, 
soiei, la plantarea legumelor și la 
alte lucrări de sezon. Au ieșit in 
aceste zile în cimp majoritatea 
cooperatorilor și mecanizatorilor din 
cooperativele agricole Ceanu Mare, 
Iacobeni, Luna, Viișoara, Triteni- 
Colonie, Pădureni și altele. Rezulta
tele muncii lor sînt edificatoare, Pînă 
în seara zilei de 15 aprilie, din 
1 270 hectare cu sfeclă de zahăr au 
fost prășite mecanic 850 hectare, iar 
manual — 1 000 hectare. Cartofii s-au 
prășit manual pe 655 hectare și me
canic pe 270 hectare, din cele 800 
ocupate cu această cultură. Totodată, 
s-a început prășitul soiei și planta
rea tutunului. Mai bine s-a lucrat la 
Viișoara, unde, alături de coopera
tori, participă la întreținerea culturi
lor și membri de familie ai acesto
ra, care lucrează la combinatul me
talurgic sau în alte Întreprinderi și 
instituții din Cimpia Turzii sau 
Turda.

RESPECTAREA TEHNOLOGIILOR ESTE OBLIGATORIE, NU FACULTATIVĂ!
JUDEȚUL SUCEAVA este unul din 

județele mari producătoare de car
tofi. In acest an, unitățile agricole 
cultivă 21 050 hectare cu această va
loroasă plantă alimentară. Sînt nu
meroase unități agricole în care, stă- 
pînindu-se bine tehnologia acestei 
culturi, se realizează recolte mari. 
Anul trecut, de exemplu, întreprinde
rii agricole de stat Rădăuți i s-a 
decernat înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare11 pentru producția de 
50 100 kg la hectar. Pentru realizarea 
de recolte mari în acest art, s-a ac
ționat cu răspundere încă de la 
plantare, astfel încît să se asigure 
o densitate superioară de plante la 
hectar. Cu aceeași răspundere se ac
ționează și acum la executarea lu
crărilor de întreținere, asigurindu-se 
astfel condiții optime de dezvoltare 
a plantelor.

în cursul raidului întreprins zilele 
trecute am urmărit cum se efec
tuează lucrările de întreținere în 
cîteva unități agricole care și-au 
propus să sporească simțitor nivelul 
producției de cartofi la hectar. între 
acestea este și cooperativa agricolă 
Boroaia, din Consiliul agroindustrial 
Vadu Moldovei, care cultivă 290 
hectare cu această plantă. „Lucră
rile de întreținere a culturilor au 
o influență decisivă asupra obți
nerii unor producții mari de car
tofi la hectar — ne spune Va
sile Parfenie, inginerul-șef al unită
ții. Iată de ce, după ploile de marți, 
am reluat imediat lucrul în cimp. 
Trei utilaje sint folosite la prășit, iar 
din urmă cu alte trei agregate refa
cem biloanele. Rebilonarea este o 
lucrare căreia îi acordăm cea mai 
mare atenție, deoarece de efectuarea 
ei corectă — am în vedere secțiunea

CUM VALORIFICAȚI 
ALUMINIUL ?

0 demonstrație practică: în fabricația motoarelor 
electrice, consumul de aluminiu - redus substanțial

• Aluminiul — material judicios folosit în multe ramuri industriale
• ...dar și risipit în elemente cu rol nefuncțional sau decorativ
• Măsuri pentru o mai bună valorificare in întreaga economie națională

v
plan mondial — transmise de ministere Comitetului 
de Stat al Planificării arată că in 1987 se poate reali
za o economie de aluminiu reprezentînd aproximativ 
10 la sută din producția destinată necesităților inter
ne, Pe ce căi ? In primul’ rind. prin refolosirea pie
selor din aluminiu și valorificarea fără retopire a 
resturilor rezultate din procesele tehnologice. De ase
menea. potrivit sarcinilor de plan, aluminiul secundar 
va fi recuperat și valorificat numai in unități spe
cializate. Specialiștii din proiectare au propus 
noi metode de reducere a pierderilor tehnologice 
datorate prelucrării materialului sau apariției unor 
rebuturi și produse declasate, iar cercetătorii, după 
necesarele testări de laborator, au supus atenției sec
torului productiv soluții de îmbunătățire a proceselor 
tehnologice de prelucrare, de reproiectare constructi
vă a produselor, de înlocuire a aluminiului — in ge
neral cu materiale feroase — în fabricația unor piese 
și subansamble. In construcții de mașini, de exemplu, 
elementele de prindere, de susținere și de legătură, 
cu rol protector sau de ornament nu vor mai fi reali
zate din aluminiu. în industria metalurgică, aluminiul 
va fi folosit in reacțiile de dezoxidare numai în ca
zul acelor mărci de oteluri ale căror caracteristici 
tehnice prevăzute de standarde nu pot fi obținute 
prin alte procedee. în confecționarea ambalajelor 
pentru produse alimentare, se va întrebuința tablă 
de aluminiu de grosimi mai mici, iar acolo unde este 
posibil sticla va substitui aluminiul. în agricultură, 
va scădea ponderea sistemelor de irigații prin asper- 
siune si vor fi folosite țevi cu pereți redimensionați 
în funcție de presiunea apei pompate. Deoarece s-a 
constatat că mari unități industriale sînt alimentate 
cu energie prin rețele electrice duble și chiăr triple 
au fost luate măsurile necesare pentru reducerea con
sumului de cabluri electrice, prin urmare, și de alu
miniu. Cantitatea de aluminiu economisită prin trans
punerea in fapt a tuturor măsurilor menționate va fi 
dirijată cu prioritate spre acele sectoare care asigură 
prelucrarea superioară a aluminiului in produse finite 
și subansamble destinate exportului.

în fiecare întreprindere. In atenția colectivului tre
buie să se situeze una dintre cerințele majore ale 
întregii activități productive din actualul cincinal — 
valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale. 
Există în această privință o serie de experiențe po
zitive in întreprinderi și ramuri industriale.. înfăți
șate pe larg în paginile „Scînteii11. Ce se întimplă 
însă cind această cerință este ignorată ? Așa cum se 
sublinia la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 20 februarie a.c.. in cazul unor materii 
prime si materiale de o vitală importantă pentru 
dezvoltarea echilibrată a tuturor ramurilor economiei 
naționale s-au înregistrat în 1986 consumuri nejusti- 
ficat de mari fată de normele stabilite. S-a constatat, 
de pildă, că aluminiul — material energointensiv, 
după cum bine se știe — este judicios utilizat în 
multe întreprinderi, dar și risipit in elemente cu rol 
nefuncțional sau chiar decorativ. Desigur, aluminiul 
are și virtuți estetice, dar, în tehnică, s-a impus 
datorită bunei sale conductibilități termice și elec
trice, faptului că este ușor, maleabil și ductil. 
Aceste aalități fac din aluminiu un material 
greu de înlocuit In fabricația anumitor repere, piese 
și subansamble funcționale, in condițiile actualelor 
tehnologii aplicate la scară industrială. Avind in ve
dere energia necesară producerii aluminiului — circa 
19—20 kWh/kg — și necesitatea prezenței lui in anumite 
ramuri industriale, utilizarea sa pentru elemente 
nefuncționale și decorative apare ca un ax?t de risipă 
ce trebuie lichidat fără intîrziere. De altfel, s-au și 
luat măsuri în acest sens, după cum ne spune ing. 
Ioan Grama, director in Comitetul de Stat al Pla
nificării, urmărindu-se la nivelul economiei naționa
le mai buna valorificare a aluminiului și evitarea 
oricărei risipe pe parcursul prelucrării.

Conform indicațiilor secretarului general al parti
dului. toate ministerele și-au reevaluat consumurile de 
aluminiu calculate pentru acest an. Notele de funda
mentare a consumurilor — care țin seama de rea
lizările precedente, de structura sortimentală a pro
ducției, de strategii și elemente noi intervenite pe

Motoarele diferite gabarite, pu
teri si turații fabricate astăzi in 
tara noastră sînt. din punct de ve
dere al calității si fiabilității, com
petitive cu cele mai bune produse 
similare ale unor firme de mare 
tradiție — AEG. Dietz. Siemens, 
Toshiba si altele. Parametrii de 
funcționare — randamentul si facto
rul de putere, cuplul și curentul de 
pornire, greutatea si puterea speci
fică — explică succesul motoarelor 
electrice românești pe piața interna

Se lucrează in ritm susținut, cu 
participarea largă a oamenilor, la 
prășitul sfeclei de zahăr și la C.A.P. 
Ceanu Mare. Sfecla de zahăr, 
fiind insămintată pe terenuri in 
pantă, prășitul trebuie să se facă 
manual. Lucrarea a fost efec
tuată pe 170 hectare din cele 250. 
De asemenea, la cartofi s-a terminat 
prașila I pe cele 150 hectare și s-a 
realizat prașila a doua mecanică pe 
50 hectare. Președintele consiliului 
agroindustrial ne spune că în toate 
unitățile se asigură o largă parti
cipare a oamenilor la lucru pe tot 
parcursul zilei. Și aceasta întrucît 
fiecare cooperativă agricolă are su
prafețe mari însămînțate cu culturi 
prăsitoare, iar întreținerea acestora 
necesită brațe de muncă. Asigurarea 
lor' preocupă îndeaproape organiza
țiile de partid, consiliile populare și 
conducerile unităților agricole. Cu 
alte cuvinte, cuvintul de ordine in 
toate unitățile agricole este acum 
ritm susținut de lucru, dar și ca
litate.

Prașila I la sfecla de zahăr și car
tofi s-a realizat pe suprafețe mai 
mari și în alte consilii agroindus
triale, cum sînt Mociu și Apahida. 
O mai largă participare la întreți
nerea culturilor trebuie să se asi
gure de Consiliul agroindustrial Că- 
șeiu, unde prima prașilă la sfecla de 
zahăr s-a făcut manual pe numai 
122 hectare și mecanic — pe 179 hec
tare, din cele 260 hectare.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

lor optimă — depinde buna dezvol
tare a tuberculilor și deci realizarea 
unei recolte mari11. Aflăm că meca
nizatorii Vasile Zavalechi, Petru Mi
ron și Toader Sofron încep munca 
dimineața și o continuă pînă la ora 
21. Ca atare, ei realizează cîte 18 
hectare pe zi.

Și în alte unități agricole perfec
ționarea tehnologiilor de cultivare ă 
cartofilor, care a început cu plan
tarea acestora, este continuată acum 
la lucrările de întreținere. Joi sea
ra, la cooperativa agricolă Vadu 
Moldovei s-au încheiat prima prașilă 
mecanică și rebilonarea cartofilor pe 
întreaga suprafață de 420 hectare. 
Biloanele sint trasate uniform, iar 
specialiștii ne asigură că suprafața 
lor în secțiune este cea optimă, tu
berculii avind astfel condiții bune 
de dezvoltare. în unele unități agri
cole în care cartofii au fost plan
tați mai devreme au început prașila 
a doua și al doilea rebilonat. Astfel, 
la ferma Corni, a cooperativei agri
cole din Liteni, se efectua această 
lucrare pe o solă de 56 hectare.

Am dat aceste cîteva exemple din 
numeroase altele care demonstrează 
că în cele mai multe unități agricole 
cadrele de conducere și specialiștii 
acționează în vederea îndeplinirii 
măsurilor stabilite de organele de 
specialitate la indicația comitetului 
județean de partid privind generali
zarea tehnologiilor avansate de cul
tivare a cartofilor. întrucît ploile 
din ultimele zile au creat condiții 
optime de dezvoltare a culturilor se 
impune ca peste tot să fie grăbită 
prima prașilă. Or, în unitățile agri
cole din unele consilii această lucra
re a fost făcută pe suprafețe mici : 
Gălănești — 36 la sută, Ciprian Po- 

țională. Atit în cercetare-proiectare, 
cit si în execuția motoarelor elec
trice există o permanentă preocupa
re pentru îmbunătățirea parame
trilor de funcționare ai sutelor de 
tipuri de produse, strîns corelată 
cu reducerea consumurilor de ma
teriale. O atenție deosebită este 
acordată in acest context alu
miniului, incepind din proiectare, 
continuînd cu prelucrarea si. in ul
timă fază, cu recuperarea resturilor 
provenite din procesele tehnologice.

NUMAI PRINTR-0 BUNĂ INGRIIIRE A CULTURILOR
Referitor la desfășurarea lucrărilor 

de întreținere a culturilor in JUDE
ȚUL VASLUI, am reținut la început 
aprecierile făcute de inginerul Vasile 
Nucuță, directorul general al direc
ției agricole județene : „întrucît va
lul de căldură din ultimele zile a 
determinat creșterea intensă a plan
telor cultivate, am organizat în așa 
fel activitatea incit toți locuitorii sa
telor să participe la prășit pe în
treaga zi-lumină. în fiecare unitate, 
lucrarea se desfășoară sub directa 
îndrumare și supraveghere a spe
cialiștilor, pentru a se asigura o cali
tate corespunzătoare și densitatea 
optimă a plantelor la hectar. Supra
fețele sint împărțite pe formații de 
cooperatori care lucrează in acord 
global de acum și pină la recoltare. 
Acționind in acest fel, in numai ci- 
teva zile, prima prașilă la sfecla de 
zahăr a fost realizată manual pe 73 
la sută și mecanic — pe 50 la sută 
din cele 4 300 hectare cite avem in 
cultură. De asemenea, în numeroase 
unități s-a trecut și la prășitul florii- 
soarelui, lucrare executată mecanic 
pe circa 4 800 hectare din cele aproa
pe 20 000 hectare, iar manual — pe 
3 760 hectare11.

Am urmărit cum se desfășoară lu
crările de întreținere la sfecla de za
hăr. Și aceasta din două motive. 
Primul. în acest an va produce noua 
fabrică de zahăr de la Fălciu. căreia 
trebuie să i se asigure materia pri
mă necesară — sfecla de zahăr. Al 
doilea. Procentual, față de județele li
mitrofe, în unitățile agricole din ju
dețul Vaslui suprafețele pe care s-a 
executat prima prașilă manuală la 
sfecla de zahăr sint mai mici.

rumbescu — 40 la sută, Verești — 45 
la sută, Suceava — 49 la sută. Prin 
urmare, în timp ce în unele unități 
agricole prima prașilă la cartofi s-a 
încheiat, în altele n-a fost efectuată 
nici pe jumătate din suprafețe. De 
asemenea, din controalele efectuate 
de specialiștii organelor agricole a 
rezultat că în unele unități agricole 
se neglijează dimensionarea corectă 
a biloanelor. Prin urmare, sînt ne
cesare măsuri atit în vederea inten
sificării lucrărilor, cit și pentru creș
terea răspunderii specialiștilor și 
mecanizatorilor față de calitatea 
acestora.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scînteii”

Plantarea legumelor la C.A.P. Preuțești, județul Suceava
Foto : E. Dichiseanu

Ce soluții propun cercetătorii și pro- 
iectantii pentru reducerea consumu
lui de aluminiu ?

In motorul electric cuprul, alu
miniul și tabla silicioasă sint fo
losite în circuitul electromagne
tic ca materiale active. O reducere 
însemnată a consumului de alu
miniu ar fi posibilă, afirmă pro- 
iectanții, dacă s-ar îmbunătăți 
calitatea tablei silicioase (din care 
se fabrică tolele rotorice), adi
că. dacă ar avea pierderi maxime de

Este adevărat, in unele unități a- 
gricole lucrările de întreținere sint 
avansate. Așa sint cele din consiliile 
agroindustriale Fălciu, Huși, Mur
geai, Birlad, Crasna și Negrești, care 
sint pe cale de a încheia lucrarea 
intr-o zi-două. Sigur, unele aii su
prafețe mai restrinse. Se acționează 
însă energic și in cooperativele 
care au suprafețe mari. Cooperatorii 
din Stănilești, de exemplu, au in cul
tură 250 hectare, fiind unitatea eu 
cea mai mare suprafață din județ. 
Apropierea de noua fabrică de pre
lucrare a sfeclei de zahăr din Fălciu, 
cit și condițiile de irigare justifică, 
firește, creșterea suprafeței cultivate 
cu sfeclă. „O justifică, intr-adevăr, 
dar nu asigură de la sine și realiza
rea producției prevăzute — preci
zează Sergiu Bejan, inginerul-șef al 
cooperativei. întrucît este o supra
față mare și o cultură care necesită 
multă muncă, conducerea cooperati
vei a luat din vreme măsuri de an
gajare a suprafețelor în acord glo
bal, așa că la momentul oportun am 
trecut operativ la executarea prăși- 
tului mecanic și manual. Zilnic par
ticipă la muncă peste 650 coopera
tori. Concentrind aceste suprafețe în 
fermele 1, 2 și 8, pregătind mai bine 
terenul, avem acum posibilitatea să 
acordăm asistența tehnică necesară 
și o atenție deosebită densității plan
telor, care în condițiile irigării 
corecte pot să ne dea pînă la 45—50 
tone sfeclă Ia hectar, cit ne-am pro
pus11. Munca la întreținerea culturi
lor este bine organizată și în coo
perativele agricole Lunca Banului, 
Corni. Drînceni și Huși, toate din 
consiliul cu același nume, ca și în 
alte unități din consiliul Negrești.

De ce pe ansamblul județului sfe
cla de zahăr a fost prășită manual in 
proporție de numai 73 la sută ? La 
direcția agricolă se motivează că lu
crările au intirziat în unitățile agri
cole situate în nord-vestul județului, 
unde culturile sint mai puțin dez
voltate. Dar această motivare nu se 
justifică, deoarece in județele limi
trofe — Iași și Bacău — lucrarea 
respectivă a fost făcută, procentual, 
pe suprafețe mult mai mari. Rămi- 
nerile în urmă sînt determinate de 
activitatea necorespunzătoare a con
siliilor de conducere din unitățile 
agricole respective. Acum, starea 
culturilor impune grăbirea lucrărilor 
de întreținere in toate unitățile agri
cole, pe toate suprafețele.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

2.3 W/kg, la o inducție magnetică 
rpinimă de 1.6 Tesla. Cum problema 
calității tablei silicioase nu a fost 
rezolvată corespunzător pentru în
treaga producție solicitată în econo
mia națională, rămine ca soluție 
posibilă reproiectarea unor repere 
— carcase, cutii de borne, scuturi, 
capace exterioare și labirinți, ven
tilatoare. suporturi portperii, etiche
te ș.a., specifice atit motoarelor e- 
lectrice. cit și altor produse realiza
te in unitățile Ministerului Indus
triei Electrotehnice. Se pot econo
misi, astfel, incă din acest an. circa 
400 tone de aluminiu. Materialele 
feroase, masele plastioe îl vor în
locui, in condițiile menținerii para
metrilor de funcționare ai motoare
lor electrice. Viabilitatea soluției a 
fost probată in laboratoarele Insti
tutului de cercetare științifică șl in
ginerie tehnologică pentru electro
tehnică, apoi analizată din punct de 
vedere economic in cadrul Direcției 
tehnice a Ministerului Industriei 
Electrotehnice și al Comitetului Na
tional pentru Știință și Tehnologie. 
S-a hotărit generalizarea soluției — 
în funcție de structura sortimentală 
de fabricație, de dotarea tehnică a 
fiecărei unități — incă din primul 
semestru al anului în curs. Excepții 
fată de cele hotărite se admit în 
cazul motoarelor ce vor lucra în 
spații cu pericol de explozie și al 
celor destinate exportului, după cum 
ne precizează ing. Gheorghe Mitran, 
de la Direcția tehnică a ministerului.

Care este stadiul de aplicare ? Iată 
cîteva aspecte surprinse pe par
cursul documentării noastre in cite- 
va întreprinderi. în secția a Il-a, 
întreprinderea de mașini electrice- 
Bucuresti (I.M.E.B.). asistăm la mon
tajul unor motoare asincrone de 55 
și 75 kW. ale căror cutii de bornă 
sînt realizate din tablă ambutisată. 
în curs de înlocuire — și siluminiul 
pentru ventilatoare. Numai la aces
te două repere se economisesc apro
ximativ 6 kg aliaj de aluminiu 
pe produs. In atelierul de proiec
tare al întreprinderii se întocmesc 
desenele de execuție pentru SDV- 
urile necesare înlocuirii unor repe
re cu rol de etanșare — capace ex
terioare. labirinți etc. Probele de 
andurantă efectuate de specialiștii 
întreprinderii atestă valabilitatea so
luției din punct de vedere tehnolo
gic. Dar economic ? Cutia de bornă, 
de exemplu, se executa in 20 de 
minute printr-o singură operație — 
turnarea aluminiului în cochilă —

Cărbune mai mult
si de bună calitate

9
Perfecționarea organizării muncii, 

modernizarea continuă a proceselor 
de producție, asigurarea unei cali
tăți superioare a cărbunelui extras, 
atit din subteran, cit și din cariere, 
sint direcțiile prioritare de acțiune 
ale colectivului de oameni ai muncii 
de la. întreprinderea minieră „Săla
jul11 din Sărmășag. Ca urmare a mă
surilor organizatorice și acțiunilor 
tehnice întreprinse, în primele patru 
luni ale acestui an minerii sălăjeni 
au extras peste prevederile de plan 
9 200 tone cărbune net, existînd toate 
premisele ca angajamentul asumat 
in întrecerea socialistă să fie realizat 
cu mult înainte de termenul sta
bilit.

— Practic, la toate sectoarele mi
niere se depășesc normele zilnice la 
producția de cărbune în subteran și 
cariere, ne spu
nea tovarășul 
Nicolae Coltan, 
director adjunct 
al întreprinderii.

— Care sînt 
principalele mă
suri luate în do
meniul organiză
rii muncii pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan ?

— Au fost reorganizate lucrările la 
abatajele cu front lung de pușcare, 
în vederea creșterii vitezei de înain
tare. Ca urmare, viteza a crescut cu 
3 metri liniari pe lună. Prin extin
derea utilizării combinelor de înain
tare la lucrările de pregătire, in pri
mele patru luni, spre exemplu, pla
nul la acest indicator a fost depășit 
cu 431 metri liniari. Totodată, s-au 
realizat peste prevederi 118 metri 
liniari la lucrările de săpare și 138 
metri liniari la betoane. In cariere, 
ca urmare a folosirii mai judicioase 
a utilajelor din dotare, am înregis
trat o depășire de 67100 metri cubi 
Ia descopertă. Toate acestea au asi
gurat ritmicitatea necesară in pro
cesul propriu-zis de extracție. Evi
dent, planul de producție; nu putea 
fi depășit dacă nu se luau toate mă
surile necesare în vederea funcțio
nării neîntrerupte a utilajelor, atit 
în subteran, cit și în cariere. înfiin
țarea unei echipe service la nivelul 
întreprinderii, care are posibilitatea 
să se deplaseze și să remedieze ope
rativ toate defecțiunile, se dovedește 
a fi de mare folos. Pentru îmbu
nătățirea sistemului informațional 
privind transportul cărbunelui din 
subteran la suprafață a fost intro
dusă. tot în perioada Ia care ne .re
ferim, televiziunea cu circuit închis.

La întreprinderea 
minieră Sărmășag

adaosul rezultat din turnare fiind 
imediat retopit. Recuperat deci, 
dar cu o pierdere inerentă de circa 
6 la sută și. evident, cu un consum 
suplimentar de energie. Ambutisarea 
tablei presupune opt operații, efec
tuate la prese hidraulice de. 100— 
250 tf. Cheltuielile de producție nu 
Cresc, operațiile fiind executate în 
numai 7 minute.

Trebuie insă ca întreprinderea să 
dispună de presele hidraulice nece
sare. Condiție neîndeplinită in toate 
cazurile 1 La „Electromotor“-Timi- 
șoara. de pildă, specificul producției 
reclamă o „anume presă. în 10 pași, 
pentru efectuarea operațiilor de am- 
butisare, ne spune ing. Eduard Ia- 
worski, șeful atelierului de proiecta
re motoare asincrone. Vom avea un 
asemenea utilaj in ultimul trimes
tru al anului și-1 vom folosi pentru 
execuția cutiilor de bornă. încercăm 
tot din acest an să realizăm scuturi 
și ventilatoare din tablă ambuti
sată. Cu dotarea actuală. în 1987 
economiile de aluminiu vor fi de 15 
tone, urmînd să crească, în continua
re, în anul 1988“.

La ..Electroprecizia“-Săcele. prin 
înlocuirea cutiilor de borne din aliaj 
de aluminiu se va reduce consumul 
anual cu 50 tone. De ce insistăm 
atit de mult asupra acestui reper ? 
La un motor de 4 kW (1 500 rot/min) 
cutia de borne înglobează 0,40 kg 
aliaj, doar, ceva mai puțin decît co
livia rotorică. La o producție anuală 
cum ește cea a întreprinderii „Elec- 
troprecizia11. de exemplu, economiile 
de aluminiu rezultate sint aprecia
bile.

De la „Electrocontact“-Botoșani a- 
flăm. in schimb, că etichetele se fac 
din folie de plastic aluminizat, cu o 
economie anuală de 3 tone ! Soluții 
există deci, dar se pare că infor
mația parcurge un drum prea lung 
intre unități din același minister 1

La „Electroputere11 — fabrica de 
mașini electr’ce rotative — tabla 
ambutisată. fibrele de sticlă si răși
nile sintetice înlocuiesc aluminiul 
din capotele de ventilator, dirijatoa- 
rele de aer, inelele de consolidare a 
bobinajelor etc. In 1987 se vor eco
nomisi astfel 10 tone de aluminiu.

Din cele aflate în întreprinderi, în 
discuțiile purtate cu proiectanți și 
tehnologi, cu conducerile întreprin
derilor si centralei industriale a re
zultat că programele de valorificare 
judicioasă a aluminiului își demon
strează eficienta incă din primul 
semestru al anului in curs.

Să mai notăm că măsurile organi
zatorice amintite, precum și altele, 
au determinat creșterea randamentu
lui pe post și cu deosebire a indici
lor de folosire a utilajelor. La re
zultatele bune obținute au contribuit, 
firește, și măsurile privind moder
nizarea proceselor de producție. Ex
tinderea utilizării complexelor me
canizate de abataj reprezintă o pre
ocupare permanentă a consiliului 
oamenilor muncii, a specialiștilor și 
muncitorilor din întreprindere. Re
cent a fost pus în funcțiune un nou 
complex mecanizat la abatajul 6 816. 
Sint pregătite lucrările miniere și se 
află în curs de verificare noul com
plex mecanizat tip „Sălaj11. în aceas
tă lună complexul va fi pus în 
funcțiune la mina Zăghid. caracte
risticile lui tehnice fiind adaptate la 

structura stratu
lui de cărbune 
din zona res
pectivă.

Si sub raportul 
calității cărbune
lui extras se cu
vine subliniat că 
măsurile între

prinse — cu deosebire cele care 
vizează eliminarea sterilului încă 
din faza de exploatare în sub
teran și buna funcționare a in
stalațiilor de claubare — s-au do
vedit a fi deosebit de eficiente, în 
perioada care a trecut din acest an 
întreprinderea neînregistrind vreo 
reclamație la calitate din partea be
neficiarilor. Mai mult, colectivul de 
aici a primit bonificații in valoare 
de aproape 1,7 milioane lei ca ur
mare a livrării cărbunelui cu putere 
calorică superioară. Mai precis spus, 
puterea oalorică a cărbunelui a cres
cut cu 69 kcal pe tonă. •

Remarcînd faptul că și Ia livrări 
întreprinderea înregistrează un plus 
de 6 688 tone, se poate aprecia că 
activitatea minerilor de la Sărmășag 
este bine organizată și sint asigu
rate toate condițiile necesare pentru 
îndeplinirea și chiar depășirea pla
nului la producția de cărbune pe 
acest an. De altfel, minerii de aici 
sînt ferm hotărîți să răspundă prin 
remarcabile fapte de muncă chemării 
adresate de secretarul general al 
partidului de a da țării cit mai mult 
cărbune și de bună calitate, să-și 
îndeplinească în mod exemplar sar
cinile ce le revin din programul 
energetic al țării.

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii”

La prima vedere. înlocuirea repe
relor din aluminiu nu aduce o re
ducere spectaculoasă a consumurilor. 
Conform calculelor insă, cele 400 
tone ce vor fi economisite în acest 
an, prin soluțiile amintite, repre
zintă aproape 25 la sută din canti
tatea de aluminiu pe care Ministe
rul Industriei Electrotehnice trebuie 
să o reducă față de normele de con
sum realizate în 1986.

Există totuși și alte căi la fel de 
eficiente ca și reproiectarea con
structivă pentru economisirea alu
miniului — reducerea pierderilor 
tehnologice, recuperarea materiale
lor din piesele cu defecte. Există 
preocupări in acest sens în toate 
întreprinderile. Dar nu se poate 
afirma că proiectantii. muncitorii și 
tehnologii din producție au epuizat 
toate modalitățile ce fac ca aceste 
pierderi să fie minime pe întregul 
flux de fabricație. Mai ales în faza 
de recuperare a unor colivii roto- 
rice. de exemplu, la care se consta
tă defecte provenite din turnare 1

în evidențele întreprinderilor, la 
capitolul pierderi tehnologice, alu
miniul este urmărit laolaltă cu alte 
neferoase. In aceste condiții, putem 
vorbi despre buna gospodărire a alu
miniului în toate fazele de produc
ție. dacă nu se evidențiază clar cit 
aluminiu se pierde în prelucrare și 
cit prin rebutare sau prin produse 
declasate ? Dacă în evidențe există 
un singur capitol pentru neferoase, 
cum se calculează (și raportează 1) 
rapid și exact coeficientul de scoa
tere la aluminiu ? Din cîteva exem
ple concrete am putut observa că în 
totalul pierderilor tehnologice la ne
feroase. aluminiul „contribuie11 cu 
80—85 la sută. N-ar fi util ca. o dată 
cu evidența pierderilor la alte im
portante materiale, și aluminiul să 
se bucure de un ..tratament spe
cial11 ? Calculatoare și oameni gospo
dari există in toate întreprinderile 
de motoare electrice. Atunci de ce 
nu se întocmește o asemenea evi
dență detaliată pentru fiecare ma
terial neferos în parte ? „Nu se 
cere !“, a fost răspunsul primit în 
întreprinderile de motoare electrice. 
De ce ?, iată o problemă ce ar 
trebui rezolvată de Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe.

V. ICHIM, N. BABALAU,
C. IOANA

Promovarea la export 
a unor produse 

competitive
(Urmare din pag. I)
produs, mai vizibilă la bunurile ob
ținute după mai multe prelucrări 
succesive. Măsurile luate de curînd 
pentru limitarea rentabilității la pro
dusele industriei orizontale sînt de 
natură să înguste2e posibilitatea de
formării prin preț a eficienței reale.

Mult mai importante sînt acțiunile 
care trebuie întreprinse pentru re
ducerea costurilor și creșterea accen
tuată a productivității muncii, pentru 
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor. Este un fapt real — deseori 
criticat de secretarul general al 
partidului — că într-o serie de do
menii producem cu costuri mari, cu 
risipă de materii prime, cu o pro
ductivitate inferioară posibilităților 
reale, iar situația se manifestă mult 
mai pregnant la produsele cu grad 
ridicat de prelucrare. Or, este cu
noscut faptul că în confruntarea de 
pe piețele externe nimeni nu va 
plăti metalul, energia, celelalte ma
teriale încorporate in plus in pro
dusele noastre.

Un obiectiv de seamă pentru acest 
cincinal, prevăzut în Directivele 
celui de-al XIII-lea Congres al parti
dului, este ca marea majoritate a 
produselor industriei românești să 
aibă parametri de nivel mondial ri
dicat — ceea ce. evident, ne poate 
plasa într-o poziție avantajoasă pe 
piața externă a produselor în cauză. 
Este un obiectiv îndrăzneț menit să 
catalizeze energia creatoare a colec
tivelor de muncitori, tehnicieni, pro- 
iectanți și alți specialiști din unită
țile economice și să se materializeze 
in obținerea unor astfel de produse 
în diferite domenii ale industriei 
prelucrătoare. Esențial este însă ca, 
o dată obținute, aceste produse să 
fie viguros și operativ promovate pe 
piața externă, pornind de la consi
derentul că prioritatea nu poate fi 
păstrată, în mod obiectiv, decît o 
perioadă foarte limitată, în care tre
buie fructificat din plin avantajul 
creat și în care să se acționeze pen
tru perfecționarea produselor în 
cauză în scopul menținerii piețelor 
ciștigate. Economia socialistă, prin 
însăși natura sa, are capacitatea să 
se mobilizeze pentru îndeplinirea 
telurilor majore ale întregii societăți, 
chiar dacă acestea contravin unor 
interese îngust-departamentale. Este 
nevoie însă pentru aceasta ca fac
torii de decizie din economie să nu 
fetișizeze planul și să nu se ascuhdă 
în spatele lui, ci, dind dovadă de un 
spirit cu adevărat revoluționar, să 
adopte acele măsuri care aduc un 
beneficiu mai mare economici națio
nale. Ce este mai important, la 
urma urmei : ca un laminor de tablă 
groasă să își depășească livrările la 
export sau ca producția suplimen
tară a acestuia să fie înglobată, fie 
și numai parțial, în produse situate 
la nivel mondial, care valorifică de 
sute sau mii de ori mai ’ bine 
kilogramul de metal ?

Sau iată un exemplu, recent ofe
rit de practică, din care rezultă clar 
cit de păgubitor este să primeze in
teresele înguste ale unei întreprin
deri : o unitate producătoare de 
mobilă nu a putut livra partenerilor 
de peste hotare mărfurile contrac
tate din lipsa ambalajelor de carton. 
Nu se realizează acestea în țară ? Ba 
da, dar... se exportă direct de pro
ducător, fără a se asigura, cu priori
tate, necesarul pentru ambalarea 
propriilor noastre produse de ex
port 1

Dacă ar fi să ierarhizăm condițiile 
necesare pentru creșterea eficientei 
comerțului exterior, poate cea mai 
importantă este aceea a asigurării 
unui nivel calitativ al mărfurilor 
care să corespundă cerințelor par
tenerilor externi. Pentru aceasta 
este necesară o adevărată mutație 
in ceea ce privește concepția despre 
calitate a fiecărui om al muncii — 
fie el muncitor sau director. Practic, 
astăzi, pe piața externă nu se mai 
vinde produsul, ci serviciul care 
poate fi obținut prin intermediul 
acestuia, pe toată durata de existen
tă ; de aceea, nu numai prețul de 
achiziție contează, ci și costul între
ținerii în exploatare, fiabilitatea. 
Mai mult decît atît. pătrun
derea pe o piață de desfa
cere — in special pentru produsele 
de virf — este condiționată, azi, de 
capacitatea furnizorului de a de
monstra că poate asigura calitatea 
corespunzătoare produselor sale, iar 
aceasta nu numai printr-un control 
al calității, ci și prin asigurarea ei, 
în toate etapele, pornind de la pro
iectare pînă la finalizarea fabricației 
și ambalarea mărfii. Iar această 
cerință, valabilă desigur și pentru 
mărfurile relativ simple, are o im
portanță care crește exponențial o 
dată cu complexitatea produsului.

Este evident că satisfacerea tuturor 
condițiilor pe care le implică fabri
carea unor produse de înalt nivel 
tehnic și calitativ nu se realizează 
ușor : este nevoie de o bază mate
rială adecvată, de personal cu inaltă 
competență și conștiință profesiona
lă, de Îndrăzneală în gindire și în 
acțiune. Valorificarea deplină a po
tențialului de care dispune în pre
zent economia românească si asigu
rarea continuării pe o treaptă calita
tiv superioară a dezvoltării ei impun 
însă cu stringentă ca asemenea pro
duse să fie promovate ferm la ex
port, pentru o cit mai bună valori
ficare a muncii naționale. pentru 
creșterea pe termen lung a eficien
tei comerțului exterior.

BOTOȘANI : O nouă 
capacitate de fabricație

La întreprinderea mecanică pen
tru agricultură Botoșani — I.M.A.. 
aflată pe platforma industrială a 
municipiului, s-a dat în funcțiune 
o nouă capacitate de producție.

— Practic, este vorba de o stră
mutare a întregii noastre întreprin
deri — ne spune directorul I.M.A. 
Botoșani, inginerul loan Mihalache. 
Preluînd noul sediu, vom dispune 
de o suprafață de producție mă
rită, care se adaugă halei atelie
rului de forjă dislocat anterior în 
această zonă. In noua hală de pro
ducție monobloc se vor produce 
cantități sporite de piese de schimb 
pentru tractoare și mașini agricole, 
confecții de utilaje, precum și pie
se forjate și pentru alte unități. 
(Eugen Hrușcă),
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ANCHETĂ ÎN ORGANIZAȚII DE PARTID DIN JUDEȚUL BRAȘOV (II) Pasiune și talent
Rolul pregătirii metodologice 

în reușita dezbaterilor
în cursul anchetei — a cărei pri

mă parte a fost publicată în nr. 
13 911 al ziarului — aveam să con
statăm că reușita sau nereușita unor 
dezbateri se datorează in bună 
măsură pregătirii sau. dimpotrivă, 
insuficientei pregătiri metodologice 
a propagandistului, priceperii sale 
scăzute de a stimula discuțiile. Două 
situații întilnite pe parcursul inves
tigației noastre pun cu putere in 
lumină acest adevăr.

Facultatea de mecanică a Uni
versității din Brașov. Tema dez
baterii o constituie ..Documente
le Congresului al XlII-lea pri
vind’ necesitatea perfecționării acti
vității politico-ideologice și cultural- 
educative pentru afirmarea spiritu
lui revoluționar, formarea omului 
nou. constructor conștient si devo
tat al societății socialiste".

Prin expresive intervenții, deopo
trivă bogate în idei, cit și în fapte 
de viață, tovarășii Nicolae Vește- 
meanu. Ciatloș Carol, Gavril Turzo, 
Gheorghe Brătucu, Virgil Ungu- 
reanu ș.a. conturează în toate datele 
sale complexitatea prooesului de 
formare a omului nou, marile dis
ponibilități pe care le manifestă ti
neretul studios pentru integrarea in 
universul politico-ideologic și cultu
ral al țării, carențele care mai per
sistă in desfășurarea prooesului edu
cativ al tinerilor, măsurile ce se im
pun pentru formarea viitorilor spe
cialiști ca cetățeni cu un înalt nivel 
de conștiință politică și profesiona
lă, cu o cultură generală vastă, mul
tilaterală.

Dezbaterea, condusă cu pricepere 
de propagandistul Stan Panțuru.a 
oferit clarificări edificatoare in me
todica lucrului cu studenții, a stimu
lat angajamente și responsabilități. 
Iată argumente in sprijinul afirma
ției că în cele aproape 90 de minute, 
cit a durat dezbaterea din acest 
curs, s-a desfășurat nu numai o 
dezbatere vie. antrenantă, dar s-au 
clarificat și căi. de acțiune viitoare.

Am participat la învățămîntul de 
partid din cadrul fabricii de amo
niac, la organizația 22/2 — acid azo
tic. De fapt, expresia „dezbatere" nu 
are nici o legătură cu activitatea la 
cane am fost prezenți. Mai întii pro
pagandistul — maistrul Gheorghe 
Măneasa — a reamintit enunțul te
mei. Apoi a scos dintr-un dosar eî- 
teva hîrtii și a început să citească. 
Cursanții au ascultat un referat ce 
abunda în fraze cu multe generali
tăți. Un referat ce nu făcea nici un 
fel de... referire la problemele con
crete din combinat, din colectivul 
fabricii. Cind propagandistul, după 
ce a terminat de .citit, a anunțat că 
urmează dezbateri, în sală s-a așter
nut liniștea. Apoi s-a ridicat unul 
dintre cursanți, subinginerul Dumi

tru Nițu, care a citit și el un referat, 
dar numai de o pagină, tot cu ex
trase din... alte referate. Și tot bogat 
in fraze generale. Au vorbit, in con
tinuare, inginerul Alin Ciambur și 
lăcătușul mecanic loan Sasu, care au 
spus, foarte pe scurt, tot generalități 
despre necesitatea de a se acționa 
cu mai multă fermitate, in colectivul 
lor, pentru reducerea consumurilor 
energetice. După care propagandis
tul a anunțat tema dezbaterii viitoa
re, pentru care a numit, in ordine 
alfabetică, alți trei cursanți care să 
pregătească referate. Și cu asta totul 
s-a terminat. în numai 20 de minute.

Pentru cel venit din afara colecti
vului, impresia firească lăsată de 
așa-zisa dezbatere ar fi aceea că aici 
nu se întîmplă nimic deosebit, că in 
ceea ce privește îndeosebi consumu
rile energetice și de materii prime 
nici un fel de preocupări nu îi fră- 
mintă pe membrii colectivului. Dacă 
am fi rămas la cele aflate in cadrul 
cursului de învățămînt politico-ideo
logic, am fi plecat cu o astfel de im
presie. Dar, așa cum aveam să aflăm 
de la inginerul Gheorghe Cuțitei — 
membru al biroului comitetului de 
partid pe combinat — tocmai aici, 
în fabrica de amoniac, care este cea 
mai modernă unitate din întregul 
combinat făgărășan, se pregătește o 
importantă premieră : trecerea pe 
calculator a procesului de produc
ție. Așa că, după ce propagandistul 
a pus punct, am provocat o discuție 
cu cursanții despre acest subiect. Și 
toți cei care erau acolo s-au Învio
rat. Au explicat cu lux de amănunte 
ce se va întimpla în realitate, cum 
se va acționa pentru creșterea ran
damentului, a eficienței, pentru re
ducerea consumurilor energetice și 
de materii prime. Ne-au vorbit des
pre preocupările colectivului consti
tuit deja, din care fac parte și unii 
dintre ei, pentru a se trece, în cel 
mai scurt timp, la urmărirea de că
tre calculator a Întregului proces de 
producție. Am aflat că, într-o primă 
fază, parametrii ce se urmăresc 
acum din oră în oră vor fi cunoscuți 
la fiecare două secunde. în dinamica 
lor ; iar într-o a doua fază se va 
trece la conducerea cu ajutorul 
calculatorului. Toate aceste înnoiri 
implică răspunderi, implică necesita
tea unei pregătiri profesionale sus
ținute, implică o nouă concepție 
despre muncă. Și toate aceste aspec
te constituie o preocupare perma
nentă a întregului colectiv. Dar aici, 
din păcate altfel au fost înțelese lu
crurile : că ceea ce frămintă colec
tivul, că ceea ce este vital pentru 
munca acestui colectiv, cu multiple 
aspecte legate de tema în discuție, 
nu ar face obiectul învățămîntului 
politico-ideologic. Este o imagine ce 
se impune a fi corectată.

Propagandiștii și cursanții
- la examenul calității

Dezbaterile din învățămîntul po
litico-ideologic de partid lă care am 
fost prezenți. în județul Brașov, dis
cuțiile purtate cu participanții la 
aceste dezbateri, cu organizatorii lor 
reliefează o susținută preocupare 
pentru ca această importantă acti
vitate să se' afirme drept tribună de 
mobilizare a conștiințelor, să con
tribuie la fundamentarea unei ati
tudini politice, morale și civice îna
intate. O primă concluzie este aceea 
că, acum, activitatea de Îndrumare 
și control desfășurată de comitetul 
județean de partid, de comitetele 
municipale și orășenești — atît la 
Brașov, cit și la Făgăraș și Săcele. 
localități în care ne-am documentat 
— nu se mai rezumă, cum se mai 
întîmplă în alți ani, numai la pro
blemele organizatorice : structura 
cursurilor, frecvența cursanților. rit
micitatea desfășurării activităților 
programate. Toate aceste domenii 
oonstituie, în continuare, obiective 
de control și îndrumare, dar preo
cuparea principală o reprezintă pro
blemele care privesc conținutul

dezbaterilor, rolul lor formativ-edu- 
cativ.

Un fapt ce se cere a fi consemnat 
este aoela că, la toate dezbaterile 
la care am participat, am întîlnit 
activiști ai comitetului județean de 
partid, ai cabinetului județean pen
tru activitatea politico-ideologică, ai 
comitetelor de partid municipale, 
orășenești, din întreprinderi și in
stituții. în mod deosebit s-a impus 
atenției faptul că, dincolo de preo
cuparea 1 lor pentru prezenta la 
cursuri, pentru respectarea grafice
lor de desfășurare a acestora, a orei 
anunțate, oel mai mare interes a 
fost manifestat pentru calitatea dez
baterilor. Acest fapt a reieșit atît 
din dialogurile purtate cu numeroși 
propagandiști și cursanți, cu membri 
ai birourilor organizațiilor de bază, 
cit și din intervențiile activiștilor de 
care am amintit în cadrul activități
lor la care am participat. Și. așa 
cum a reieșit din discuțiile noastre 
cu propagandiștii și cu cursanții. era 
vorba de o practică ce s-a perma
nentizat.

CE DEPINDE DE 
CURSANȚI ? Un prim obiectiv 
l-a constituit pregătirea cursanților. 
Șeful secției de propagandă de la 
comitetul județean de partid, direc
torul cabinetului județean pentru 
activitatea politico-ideologică. alți 
activiști, pe care i-am intilnit in 
organizațiile de partid in timpul 
documentării au manifestat un in
teres deosebit pentru modul in care 
se pregătesc și participă la dezba
teri cursanții.

Dezbaterile la care am fost pre
zenți au relevat o preocupare deo
sebită a celor mai multi dintre 
cursanți pentru aprofundarea biblio
grafiei recomandate, pentru o bună 
pregătire teoretică. S-a desprins, în 
același timp, adevărul că însușirea 
temeinică a principiilor politicii 
partidului este asigurată, înainte de 
toate, de cunoașterea semnificațiilor 
practice nemijlocite ale acestora, în 
măsură să confere cursanților capa
citatea de a argumenta. într-o mo
dalitate proprie, justețea acestor 
principii teoretice, de a face din ele 
mobiluri ale acțiunii lor conștiente. 
Fie că argumentele folosite vin 
dintr-o bogată experiență didactică
— așa cum.au relevat dezbaterile 
din cadrul cercurilor de învățămînt 
politic de la Universitatea din Brașov
— _ fie că astfel de argumente vin- 
din activitatea productivă, din cu
noașterea directă, din viața între
prinderilor, a implicațiilor practice 
ale tezelor de politică economică — 
așa cum am putut constata la 
„Carpatex" Brașov, la „Electropre- 
cizia" Săcele, la Combinatul chimic 
Făgăraș — faptul că principiile și 
conceptele teoretice devin cu ade
vărat operaționale în dialogul din
tre propagandist și cursanți consti
tuie proba oea mai concludentă a 
unei bune pregătiri politico-ideolo
gice.

Cei mai multi dintre cursanți se 
pregătesc cu răspundere, aprofun
dează bibliografia recomandată, își 
formulează, in caietele de conspecte, 
idei și aprecieri personale, în spiri
tul documentelor de partid, in te
meiul cărora se afirmă contribuția 
lor activă la reușita dezbaterilor. 
Sînt însă — așa cum ne-am convins 
la fața locului — și cursanți pentru 
care participarea la învățămîntul 
politico-ideologic se rezumă la sim
pla lor prezență in sala în care se 
desfășoară dezbaterile, ca spectatori. 
Firește, în cazul lor este necesară 
intervenția comitetelor de partid, a 
birourilor organizațiilor de bază, a 
colectivelor din care fac parte, pen
tru a-i determina să se pregătească, 
avind în vedere faptul că. în ultimă 
instanță, de nivelul pregătirii poli
tice depinde, într-o bună măsură, și 
calitatea muncii lor în procesul de 
producție. Și depinde nivelul răs
punderii lor față de muncă, față 
de îndatoririle profesionale.

Există însă o categorie de cursanți 
care trebuie să fie sprijinită cu o 
mai mare atenție și în modalități 
complexe. Din luările de cuvînt în 
cadrul dezbaterilor, din discuțiile 
purtate în afara acestui • cadru a 
reieșit că unii cursanți — și numă
rul lor nu este mic — manifestă 
preocupări pentru pregătire, dar 
efortul lor nu depășește memorarea 
materialului bibliografic, din care 
rețin și reproduc pasaje întregi. Iar 
cind în memoria lor se produc 
„scurtcircuite", apelează la caietele 
de conspecte, din care citesc cu 
dezinvoltură. In cazul lor. sint ne
cesare măsuri de o mai mare am
ploare, măsuri care să producă 
schimbări fundamentale, care să 
vizeze mentalitățile, obiceiurile, me
todele de . studiu, chiar organizarea 
unor activități susținute și diversifi
cate pe tema „Cum să ne pregătim".

CE DEPINDE DE PROPA
GANDIȘTI ? Activitățile la care
am fost prezenți au evidențiat mul
tiple forme de stimulare a partici
pării cursanților la dezbateri în
temeiul unei bune pregătiri indivi
duale, hotăritoare în asigurarea unei
calități superioare a învățămîntului

politico-ideologic. Uneori însă se 
apelează la simpla seminarizare a 
cunoștințelor memorizate de cursanți 
sau la practica școlărească de a se 
citi pur și simplu, in fața cursanti- 
lor, un rezumat mai mult sau mai 
puțin reușit, copiat dintr-un ziar 
sau dintr-o revistă. Am întilnit, din 
păcate, astfel de manifestări de co
moditate, ceea oe impune din partea 
comitetelor de partid, a tuturor fac
torilor cu atribuții de control și în
drumare din județul Brașov o mai 
mare preocupare pentru asigurarea 
in absolut toate cursurile a unui 
climat fertil de dezbatere.

Desigur, rolul principal îl au pro
pagandiștii. S-a discutat pe larg, 
după încheirea fiecăruia dintre 
cursurile la care am fost prezenți, 
cu acei propagandiști care au arătat 
că nu găsesc căile directe și efici
ente de a stimula dezbateri vii. dia
loguri de idei, în care să fie antre
nați toți cursanții și nu numai 
cițiva, care uneori sint nominalizați 
dinainte. Și s-a discutat pe larg cu 
aoei propagandiști care au dovedit 
că nu au învățat cum să-i formeze 
pe cursanți pentru studiu, care nu 
inițiază cu ei dialoguri despre căr
țile pe care le citesc, nu le arată 
cum se face un conspect — uneori 
pentru că ei înșiși nu știu — nu 
găsesc modalitățile cele mai efici
ente de a-i indruma să depășească 
faza supralicitării memoriei și să 
explice cu propriile lor cuvinte ce 
au învățat. Acest dialog purtat de 
propagandiști cu activiștii comitetu
lui județean de partid s-a dovedit 
util și ei au avut multe de învățat.

Ce concluzii se desprind ? Mai 
întii, că se pornește de la o pre
misă favorabilă unei activități efici
ente — aceea că menirea propagan
distului este, în primul rînd. spo
rirea contribuției sale la cunoașterea 
și însușirea temeinică, de către 
cursanți. a politicii partidului nos
tru, la înțelegerea exactă, științifică 
a fenomenelor care se produc în 
natură și in societate ; că lui. in 
primul rind. îi revine răspunderea 
de a face ca fiecare dezbatere să se 
caracterizeze prin combativitate, să 
determine formarea unei gindiri po
litice înaintate, să dezvolte spiritul 
revoluționar. Pentru toate aceste 
direcții de acțiune ei au primit 
îndrumări utile, au ascultat prele
geri folositoare. Au învățat ce să 
facă, dar într-o mai mică măsură 
li s-a arătat cum să facă.

Pentru a învăța cum să facă ar 
fi necesare dezbateri-model, la care 
să participe în timpul instruirilor, 
pentru a vedea „pe viu" cum se 
organizează, cum se desfășoară, dar 
mai cu seamă pentru a înțelege ce 
înseamnă într-adevăr o dezbatere 
bună, rodnică, eficientă. Aceasta ar 
fi și o cale de formare a unei con
cepții unitare — desigur, înaintate
— cu privire la calitatea învățămin- 
tului politico-ideologic.

„Este limpede faptul că învăță- 
mintul politico-ideologic , nu este un 
scop în sine — ne spunea într-o 
discuție purtată la încheierea in
vestigațiilor noastre tovarășa Maria 
Cebuc, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Brașov. El consti
tuie <5 cale eficientă pentru ridicarea 
conștiinței profesionale, pentru în
tărirea răspunderii, pentru perfec
ționarea activității din întreprinderi 
și instituții. Spre a-și îndeplini 
această învestitură, este necesar ca 
toate pîrghiile — de la pregătirea 
propagandiștilor la cea a cursanți
lor, de la creșterea preocupării or
ganizațiilor de partid la sporirea 
controlului și îndrumării privind 
desfășurarea învățămîntului politic
— să fie mult mai intens folosite. 
De toți, acești factori, de conlucrarea 
lor rodnică depind eficiența dezba
terilor, în general calitatea invăță- 
mîntului politico-ideologic, contri
buția acestuia la înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială în etapa actuală. Răspunderea 
secției de propagandă — și in acest 
sens vom acționa stăruitor — este 
aceea de a uni toate aceste eforturi, 
de a le coordona, astfel incit fie
care dezbatere și învățămintul în 
ansamblu, apropiatele convorbiri 
recapitulative să înregistreze noi 
parametri de eficientă și calitate".

Nici că se putea un loc 
mai potrivit pentru orga
nizarea expoziției de artă 
plastică a artiștilor ama
tori din județul Bacău de- 
cit galeriile „Feroviarul" 
din incinta noii gări de 
călători din orașul lui Ba- 
covia. Pentru că oricine 
sosește sau pleacă prin 
această modernă poartă a 
municipiului poposește 
citeva momente in fața 
celor peste 300 de lucrări 
de pictură, sculptură, gra
fică și artă decorativă, ad- 
mirind frumusețea și acu
ratețea, diversitatea de sti-. 
luri și tehnica in care sint 
ele realizate. „Este prima 
manifestare plastică de o 
asemenea amploare și ți
nută artistică organizată la 
Bacău in actuala ediție a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", manifes
tare dedicată marilor eve
nimente politice ale aces
tui an — preciza tovarășul 
Petru Enășoaie, președin
tele Comitetului județean 
de cultură și educație so
cialistă. Expoziția abor
dează — cu rezultate no
tabile — diverse genuri : 
compoziții, peisaje, natură 
moartă, portretul, lucrări 
de amploare de o deosebi
tă valoare culturală și ar
tistică. Se remarcă totodată 
saltul calitativ, tendința de 
autodepășire a fiecărui 
plastician amator față de 
edițiile precedente ale fes
tivalului. Cred că membri
lor juriului le-a fost greu 
să aleagă cele mai repre
zentative lucrări pentru 
expoziția județeană. Multe 
dintre acestea vor fi pre
zentate juriului republican 
pentru faza superioară."

...Și trebuie spus că toate 
aceste lucrări expuse la 
galeria „Feroviarul" au 
fost selecționate de un 
juriu competent și exi
gent la faza comunală a 
actualei ediții a festivalu
lui, dintr-un număr impre
sionant de lucrări reunite 
la rîndul lor în circa 120 
de expoziții organizate de 
către membrii celor 116 
cercuri, și cenacluri de artă 
plastică. Semnatarii lor nu 
sint alții decit oameni ai 
muncii de diverse profesii, 
tineri și vîrstnici din cen
trele muncitorești de pe 
văile Bistriței, Trotușului. 
Țazlăului, din satele și 
orașele județului. Am re
ținut. între altele, numele 
operatorului chimist Dan 
Palade de pe platforma in
dustrială Borzești, al mai
strului Ion Mărie și al in
ginerului Gheorghe Pintilie 
de la Combinatul de pre
lucrare a lemnului Bacău, 
pe cele ale gospodinelor 
Virginia Birsan si Catinca 
Popescu, ale profesorului 
Sever Bodron, medicilor 
Gheorghe Munteanu și 
Constantin Voicu, ale mun
citorilor Constantin Hrea- 
mătă și Petrică Nica. în 
marea lor majoritate lau- 
reați ai edițiilor precedente 
ale festivalului. Alături de 
acestea, au apărut nume 
noi, cum sînt cele ale me
talurgistului Gheorghe Me- 
reuță din Bacău, ale tex- 
tilistei Sonia Lupu din 
Buhuși, ale inginerei Leu- 
cadia Hirțescu, din comu
na Roșiori, și ale multor

altor muncitori, ingineri, 
tehnicieni, țărani coopera
tori, mecanizatori, profe
sori. ostași, care, cu pasiu
ne și talent, folosesc tim
pul lor liber pentru a 
transpune pe pinză, pe 
carton sau in lemn gindu- 
rile și simțămintele lor ar
tistice. Străduindu-se să 
prezinte cit mai veridic și 
in forme artistice tot mai 
variate și adecvate preocu
pările oamenilor muncii 
din uzine, de pe șantierele 
și ogoarele în mijlocul că
rora trăiesc și muncesc — 
ei au adus în expoziție 
viață. prospețime. Profe
sorul Gheorghe Pătrar, di
rectorul Centrului județean 
de îndrumare a creației 
populare și a mișcării ar
tistice de masă, ne-a infor
mat că la faza comunală a 
actualei ediții a festivalu
lui au luat parte peste 900 
de artiști plastici amatori, 
adică cu 300 mai multi 
decit în ediția precedentă. 
Au fost înființate noi 
cercuri de creație, intre 
care cel de Ia Combinatul 
de îngrășăminte chimice. 
Trustul antrepriză gene
rală de construcții montaj, 
întreprinderea de trans
porturi auto din municipiul 
Bacău, Trustul antrepriză 
generală de construcții in
dustriale din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și multe altele, ai căror 
membri sînt prezenți în 
expoziție cu . un mare nu
măr de lucrări valoroase. 
Cit privește tematica abor
dată de plasticienii amatori 
băcăuani — aceasta este 
foarte diversă : trecutul 
istoric și lupta poporului 
și partidului nostru pentru 
libertate și independență 
națională, realitățile con
temporane. transformările 
mărețe dare au avut loc 
în anii socialismului și în
deosebi după cel de-al 
IX-lea Congres al partidu
lui pe meleagurile cuprinse 
între Șiret, Bistrița și Tro- 
tuș. munca avîntată din 
întreprinderi și de pe 
ogoare, datinile și obice
iurile din diferite zone 
etnofolclorice ale județului. 
Multe dintre aceste lu
crări au fost realizate în 
taberele de creație de la 
Berzunți, în Studioul ar
tistului amator, în' atelie
rele proprii ale plasticieni- 
lor băcăuani, dar cele mai 
multe, la locul de muncă : 
in fabrici, uzine, pe șan
tiere. Tocmai aceasta dă 
expoziției un plus de fru
musețe și noblețe, deose
bind-o din punct de vede
re cantitativ, dar mai ales 
calitativ, de celelalte ma
nifestări expoziționale or
ganizate pină acum de că
tre artiștii plastici amatori 
din județul Bacău. Fiecare 
dintre aceste lucrări con
stituie o oglindă vie. o 
mărturie grăitoare a pasiu
nii și talentului fiecărui 
artist amator, om al mun
cii care, pe lingă truda 
ce o depune în producție 
pentru a realiza tot mai 
multe bunuri materiale, 
omagiază prin aceste mij
loace artistice partidul, 
patria, poporul.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

CARNET CULTURAL
ROMÂNI A-FILM prezintă:

IALOMIȚA. In orașul 
Țăndărei se desfășoară 
„Zilele educației politice și 
culturii socialiste". La casa 
de cultură, cluburile munci
torești. in întreprinderi si 
instituții, in școli au loc ma
nifestări politico-ideologice, 
tehnico-științifice, cultural- 
educative și artistice. Prin
tre manifestările ce au avut 
loc pină în prezent se nu
mără expuneri, dezbateri, 
expoziții de carte social-po- 
litică și spectacole cultural- 
artistice sub genericul „Slă
vim partidul și pe iubitul său 
conducător". (Mihai Vișoiu).

TELEORMAN. Muzeul ju
dețean de istorie, in colabo
rare cu filiala județeană a 
Arhivelor Statului, a orga
nizat o expoziție fotodocu- 
mentară intitulată „Indepen
dența — măreață înfăptuire 
istorică, operă eroică a în
tregii noastre națiuni". Ima
gini fotografice, documente 
și obiecte de epocă, litogra
fii, cărți, extrase din presa 
timpului marchează eveni
mentele istorice aniversate 
in luna mai a fiecărui an. 
Prin imagini și cifre este 
evidențiată, de asemenea, 
contribuția teleormănenilor' 
la cîștigarea și apărarea in
dependenței și suveranității 
naționale a poporului român. 
(Stan Ștefan).

BISTRIȚA-NASAUD. In 
organizarea comitetului ju
dețean de cultură și educa
ție socialistă și a comitetu
lui județean al Uniunii Ti
neretului Comunist, vreme 
de două zile, in orașul Sin- 
georz-Bâi. comuna Coșbuc. 
și municipiul Bistrița a avut 
loc o tradițională manifesta
re ajunsă la cea de-a 12-a 
ediție. Este vorba despre 
concursul interjudetean de 
poezie patriotică și muzică 
tinără „Andrei Mureșianu".

Au participat creatori și in
terpret! din județele Arad. 
Alba, Bihor, Brașov. Cluj, 
Satu Mare. Sibiu, Suceava, 
Sălaj, Timiș și Bistrița-Nă- 
săud. (Gheorghe Crișan).

VASLUI. Pe scenele Casei 
de cultură a sindicatelor și 
Casei artelor din municipiul 
Vaslui s-a desfășurat etapa 
republicană a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" pentru pionieri si ute- 
ciști din școli. Au participat 
peste 150 de formații artisti
ce de toate genurile si nu
meroși interpreti individuali, 
în cadrul amplei competiții 
„Dialogul muncii și hărni
ciei", organizată de consiliul 
județean al sindicatelor, în 
fața unei săli arhipline au 
evoluat. într-un foarte atrac
tiv spectacol, formațiile ar
tistice ale caselor de cultu
ră din Vaslui și Bîrlad. (Pe
tru Nccula).

GALAȚI. La cinemato
graful „Țiglina" din Galați 
a început a treia ediție a 
„Lunii culturii cinematogra
fice gălățene". Cu acest pri
lej a fost vernisată o expo
ziție de afiș cinematografic, 
urmată de concursul cu tema 
„Chipul comunistului in fil
mul românesc" și de vizio
narea filmului documentar 
„Ani eroici". (Dan Plăeșu).

SUCEAVA. Sub genericul 
„Omagiu muncii", in orașul 
Fălticeni s-a desfășurat o 
amplă manifestare dedicată 
fruntașilor în întrecerea so
cialistă la care au participat 
peste 1 000 de oameni ai 
muncii. Formații artistice 
ale casei de cultură, casei 
tineretului, sindicatului în
vățămînt, filaturii de in și 
cînepă și fanfara consiliului 
orășenesc al sindicatelor au 
prezentat un bogat program 
artistic. (Sava Bejinariu).

„CUIBUL DE VIESPI"
producție a Casei de filme 1

Scenariul: Horea Popescu (după piesa „Gaițele" de Al. Kirițescu). 
Muzica : Paul Vrmuzescu.
Imaginea : Vivi Drăgan Vasile.
Regia : Horea Popescu.

Cu : Tamara Buciuceanu, Coca Andronescu, Ovidiu Iuliu Mol
dovan, Raluca Zamfirescu, Gheorghe Dinică, Ileana Stana Ionescu, 
Marin Moraru, Maria Ploae, Tora Vasilescu, Vivian Alivizache, Con
stantin Diplan, Virginia Mirea, Vasile Muraru.

Și: George Constantin, Mircea Albulescu, Alexandru Repan, 
Aimee Iacobescu, Simona Bondoc, Teodor Danetti.

Morala si moralul oamenilor de inițiativă
<« ■*

(Urmare din pag. I)
in șir. in baia aceea de culoare 
galbenă (nopțile tinărului, după 
cum mărturisea, erau cutreierate și 
ele de vise cu aceleași galbene în
văpăieri) a controlat pină la obse
sie mersul, starea fiecărei plante, 
intervenind acolo unde socotea că 
mina omenească poate complini lu
crarea pămîntului. Cu motivații 
practice, socotite gospodărește, la 
care se mai poate adăuga incă un 
argument : dorința de a afla, de a 
ști, de a crea pentru oameni. Ca
pacitatea superbă, profund ome
nească, de a desfereca tainele lu
crurilor care ne înconjoară, stră
danie considerată drept datorie 
morală, așa cum o socotea și înțe
leptul antic : „Eu venerez descope
ririle înțelepciunii și pe descope
ritori. Pentru mine au fost dobîn- 
dite acestea, pentru mine au fost 
muncite. Dar să fim buni gospo
dari : să sporim ce am primit. Mai 
rămine încă mult de lucru, și va 
mai rămine, și nici celui care se 
va naște peste o mie de veacuri 
nu-i va fi răpită ocazia de a mai 
adăuga ceva".

Da, mai rămine încă mult de lu

cru, cu atît mai mult în orînduirea 
noastră care dezvoltă uriașe ener
gii pentru a croi tenace, fără ră
gaz, noi drumuri în istoria patriei. 
Iar în ecuația acestor desfășurări 
de forțe descoperim întotdeauna 
crezul moral căruia îi sînt subsu
mate acțiunea tenace, cutezanța, 
exemplara dăruire, profesionalita- 
tea, năzuința fierbinte spre per
formanță. Judecate lucrurile din a- 
cest unghi, al conștiinței, răsar în
trebările firești : Cu ce tonus mo
ral se pornește la drum ? Este a- 
cesta unul de „cursă lungă", tavîn- 
du.-se in vedere tocmai asprimea 
cursei ? Ea — această rezistență 
morală — este cu atit mai nece
sară cu cit la zona de impact a 
schimbării, a perfecționării destu
le obstacole pot fi întîlnite. Mai 
direct spus : sint încă locuri unde 
viața omului de inițiativă nu este 
de loc trandafirie. Neastimpăratul 
creator tulbură confortul în care se 
complac unii fie numai și prin fap
tul că sint somați să se pronunțe 
în legătură cu o idee de perfecțio
nare sau alta, ceea ce înseamnă im
plicit și asumarea unei răspunderi. 
Pe ciți nu i-au deranjat, de pildă, 
soluțiile valoroase avansate de cer

cetători privind turnarea în forme 
vidate și despre care ziarul nostru 
a relatat pe larg ? La „punctul de 
control" al faptelor, autorii tărăgă
nărilor au adus diverse justificări, 
care nu au fost însă în măsură să 
recupereze prețiosul timp pierdut. 
Se mai adaugă la „pierderi" ceea 
ce este mai greu de contabilizat : 
repercusiunile asupra moralului 
celor ce și-au văzut amînate și iro
site eforturile.

Iată de ce este necesar să se în
țeleagă .peste tot un lucru elemen
tar : oamenii cu spirit novator au 
nevoie de un climat propice afir
mării gîndirii creatoare, iar acolo 
unde organizațiile de partid se 
preocupă de aceasta, mersul nou
lui se desfășoară nestingherit, fruc
tifică din plin. Este desigur nece
sar ca mereu să fie pus in dezba
tere felul in cape se asigură cli
matul stimulator pentru deplina 
punere in valoare a potențialului 
creator. Aceasta cu atit mai mult 
cu cit, se știe, nu toți aplaudă o 
inițiativă sau alta. In strădania sa 
pentru aplicarea noului, omul cu 
idei simte nevoia încurajării, a 
umărului tovarășului de alături. O 
obligație morală și legală a orga

nelor colective de conducere demo
cratică este ca, sub directa îndru
mare a organizațiilor de partid, să 
cunoască starea „la zi" a „fondu
lui de inițiativă", să întreprindă 
controale sistematice și să ia mă
surile cuvenite pentru întărirea 
peste tot a climatului generator de 
progres. Cu atît mai mult cu cit 
promotorii noului se confruntă de
seori cu incompetența ori invidia, 
cu lipsa de ințelegere sub pretex
tul lucrurilor, chipurile, mai... pre
sante.

Sint toate acestea motivații pen
tru care omul de inițiativă trebuie 
educat astfel incit să înțeleagă că 
lupta pe teritoriul noului nu este 
ușoară. E nevoie, din partea sa. de 
acea tărie care să reziste la tempe
ratura confruntării. Care să-și a- 
sume răspunderea reușitei, hrănită 
din încrederea neclintită în dru
mul nebătătorit. Intră in legea 
scrisă și nescrisă a combatantului 
pentru afirmarea noului să se an
gajeze în acest front cu resurse 
morale temeinice, să-și păstreze 
neștirbită această zestre care în
seamnă tinerețe de gind, de cute
zanță, tinerețea care aduce primă
vara viitorului.
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INDEPENDENTA - IDEAL 
Șl OPERĂ A ÎNTREGULUI 

POPOR ROMÂN
împlinirea a 110 ani de la proclamarea 

independenței de stat a României ne prile
juiește semnalarea unor mărturii docu
mentare inedite sau mai. puțin cunoscute 
privitoare la anul eroic 1877—1878.

• „ZIUA CEA MAI MARE". 
Revista „Argeș" publică în numărul său 
din aprilie a.c., sub semnătura lui Mircea 
Gilcă. citeva interesante date despre con
tribuția locuitorilor de pe meleagurile ar- 
geșene și muscelene la războiul de inde
pendență. Aflăm, astfel, că știrea privind 
proclamarea neatîrnării a stirnit și aici, 
ca pretutindeni unde bătea o inimă româ
nească. un puternic entuziasm. La Pitești, 
orășenii erau chemați să sărbătorească 
ziua de 9 Mai care „este cea mai mare pe 
care a avut-o de secole" țara. Cu vibrante 
manifestări de mindrie patriotică a fost 
marcată căderea Plevnei. La Cîmpulung, 
bunăoară, așa cum arăta prefectul jude
țului, „entuziasmul și bucuria pentru că
derea Plevnei sint imprimate pe fisiono- 
mia fiecăruia ; pentru deseară orășenii au 
pregătit o iluminație splendidă". O tele
gramă trimisă primului-ministru de 19 lo
cuitori din Curtea de Argeș se încheia cu 
cuvintele „Trăiască România independen
tă 1 Trăiască armata română !“. Pentru 
cumpărarea de arme, populația de pe pla
iurile argeșene și muscelene a donat peste 
43 000 lei, iar pentru trebuințele ostașilor 
de pe front s-au adunat mari cantități 'de 
alimente, obiecte de îmbrăcăminte, medica
mente, pansamente.

• „DIN SINGELE EROILOR A 
RĂSĂRIT NEATÎRNAREA ROMÂ
NIEI". Prof. Gavril Irimescu de la filiala 
județeană Suceava 
ne semnalează mai 
mentare privitoare 
care actul de la 9 
inima și conștiința

a Arhivelor Statului 
multe mărturii docu- 
la amplul răsunet pe 
Mai 1877 l-a avut in 

____  __ „__ românilor bucovineni. 
Intre acestea — memoriul avocatului G. Al- 
bescu : „Primăvara anului 1877, eram stu
dent in anul al doilea al facultății juri
dice... și secretarul societății academice 
„Arboroasa" în care se cultiva mult sim
țul și spiritul național... Primind știrea 
despre intrarea României în războiul cu 
turcii pentru dobindirea independenței... 
noi, studenții români care eram membri ai 
Soc. acad. „Arboroasa", am serbat cu mare 
entuziasm acest eveniment și unii studenți 
mai înflăcărați s-au decis să treacă fron
tiera, să se lase înrolați in armata română 
și să lupte pentru independența țării ro
mânești (...) Din cei opt studenți univer
sitari plecați (...) spre a se inrola în ar
mata română nu s-a întors nici 
tirziu am aflat... că unii din ei_ _____
Dunărea cu armata română, doi din ei să 
fi murit la Smirdan".

In același timp, in „Calendarul Societății 
pentru cultura și literatura română în Bu
covina", prof. I.G. Sbiera publica articolele 
despre „Originea românilor" și „Despre te
ritoriul de astăzi ce-1 locuiesc românii" în 
care erau publicate și versurile : „Pină 
unde mai răsună / Limba dulce și străbu
nă / Limba care să trăiască / Limba ro
mânească / Pină aoolo-i frățioare / Patria 
română, care / O numesc eu mare !“. Iar 
prof. M. Călinescu aprecia că anul 1877 a 
fost un „an de fală, an de biruință" pen
tru românii de pretutindeni, că „Din sin
gele eroilor vărsat pe cimpiile Bulgariei a 
răsărit neatîrnarea deplină a României".

unul. Mai 
au trecut

• „BIHORENI ÎN AJUTORUL 
FRAȚILOR DE PE CÎMPUL DE 
LUPTĂ'*. Sub acest titlu, in revista „Fa
milia" din aprilie 1987. sub semnătura lui 
Viorel Faur, sint relatate două episoade 
din activitatea desfășurată de românii din 
Bihor pentru ajutorarea ostașilor români 
care sîngerau pe frontul de luptă de la sud 
de Dunăre. Este vorba de lista de sub
scripții pe care a lansat-o Veturia Roman, 
listă care a cuprins numele a 50 de per
soane ce au făcut ofrande bănești pentru 
eroii români, apoi de donația pe care De- 
zideriu Borbola a făcut-o in același scop. 
Donația era însoțită de aceste grăitoare 
cuvinte : „Știind eu cum iși varsă singele 
românii pe cimpul bătăliei pentru drepturi 
șl libertate, cu suma însemnată din partea 
mea în alăturata coală, nu-mi poci închipui 
că aș face un lucru mai bun decit a o da 
ca ajutoriu pentru ostașii români din 
România, consingenilor mei".

• SCRISORILE SI JURNALUL 
DE RĂZBOI ALE SERGENTULUI 
CĂLĂRAȘ ION (IONIȚĂ) STAN- 
CIU. Revista „Lupta întregului popor" 
înserează in numărul 2/1987, sub semnă
tura dr. Silvestru Voinescu, extrase din cele 
29 de scrisori trimise sau primite de ser
gentul Ion (Ioniță) Stanciu din Călinești 
Argeș în vremea războiului de independen
ță, precum și din jurnalul de război pe 
care călărașul argeșean l-a ținut, cu im
presionantă regularitate, de la începutul și 
pină la sfirșitul campaniei militare din 
anii 1877—1878. Scrisorile călărașului co
munică celor dragi, rămași acasă, intim- 
plări de pe front, creionînd secvențe din 
bătăliile la care Ioniță Stanciu a luat 
parte. Astfel citim într-o epistolă din 15 
iunie 1877 : „...de eri 14 iunie și pînă azi 
15 ora 2 după amiazi. au fost bombardare 
foarte serioasă între Vidin și Calafat... De 
la noi s-au omorît un sergent fiind lovit 
de o ghiulea turcească și care sfărimin- 
du-se au mai lovit un soldat rănindu-1 pu
țin (...) Eri la 2- (scrisoarea a fost între
ruptă și continuată la 16 iunie — n.a.) au 
incetat bombardarea, az-noapte au fost o 
mare lovire intre turci și noi. mai sus pu
țin de Calafat, cu scopul venirii unui vapor 
rusesc... se așteaptă trecerea și a noastră 
in Turcia. Cu bombardarea Vidinului s-au 
văzut dărimindu-se mai multe case acolo...".

Interesante sînt și scrisorile primite de 
sergentul călăraș, aflat la sud de Dunăre, 
acestea luminind gindurile și sentimentele 
cu care țara urmărea faptele ostașilor ro
mâni. „Astăzi speranța și mindria patriei 
sînteți d-voastră — ii scria un cunoscut 
din București. D-voastră sînteți și veți fi 
boerii țării cu drept cuvînt. care luptați 
pentru cele mai sacre drepturi. în fine, 
pentru fericirea patriei. Fie să ne bucurăm 
cu toți împreună de roadele unei păci cit 
mai apropiate într-un stat liber și inde
pendent".

Grupaj realizat de
Silviu ACHIM
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Tovarășului LAZAR MOISOV
Președintele ' Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD
Stimate tovarășe Moisov,
învestirea dumneavoastră in funcția de președinte al Prezidiului Repu

blicii Socialiste Federative Iugoslavia imi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, in numele poporului român și al meu personal, cele mai sincere 
felicitări și urări de succes in îndeplinirea mandatului de înaltă răspundere 
care v-a fost încredințat.

Exprim, și cu acest prilej, convingerea că relațiile tradiționale de prie
tenie. bună vecinătate și colaborare fructuoasă pe multiple planuri dintre 
Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul popoarelor noastre, al cau
zei socialismului, destinderii și păcii în Balcani, Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

ZIUA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI

Maiestății Sale Regele OLAV V al Norvegiei
OSLO

Cu prilejul aniversării proclamării Constituției — Ziua națională a Nor
vegiei, am plăcerea să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și pace pentru poporul nor
vegian prieten.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, > 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului ministru al Re
publicii Malta, Edward Fenech Ada
mi, cu ocazia investirii in această

Cronica zilei
La București s-au încheiat sîmbătă 

lucrările celei de-a XIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-canadiene. Au fost examina
te aspecte ale relațiilor economice 
bilaterale și stabilite noi acțiuni me
nite să conducă la dezvoltarea, in 
continuare, a cooperării româno-ca
nadiene în sectoare de interes comun 
și la creșterea și diversificarea schim
burilor de mărfuri pe baze reciproc 
avantajoase.

La încheierea lucrărilor s-a sem
nat protocolul sesiunii.

A fost de față Jacques Simard, 
ambasadorul Canadei la București.

★
La invitația Comitetului Național» 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat

Premii pentru elevii români la olimpiadele balcanice 
de chimie și fizică

Participarea echipelor române de 
elevi din invătămintul liceal la pri
ma ediție a Olimpiadei balcanice de 
chimie și la cea de-a doua ediție a 
Olimpiadei balcanice de fizică, des
fășurate la București, intre 10—16 
mai. s-a soldat cu succese remar
cabile. Lotul elevilor noștri la Olim
piada balcanică de chimie, alcătuit 
din Andrei Salic, clasa a Xll-a. Li
ceul „Gheorghe Sincai" Baia Mare. 
Traian Șulea. clasa a Xll-a, Liceul 
de filologie-istorie Timișoara. Cris
tina Iliescu, clasa a Xll-a, Liceul de 
științele naturii Brașov, și Mihai 
Barboiu, clasa a Xll-a, Liceul „Ni- 
colae Bălcescu" Craiova, a obținut — 
în totalitate — premiul intii. De re
ținut că elevul Andrei Salic a întru
nit punctajul maxim.

ÎN CEL MAI FIERBINTE PUNCT AL CÎMPIEI
(Urmare din pag. I)
seamnă că neglijăm cele
lalte culturi, ținea să sub
linieze tovarășul Nicolae 
Rizea. președintele coope
rativei agricole de produc
ție Ionești. Cooperativa 
noastră, una dintre cele 
dinții înființate in județul 
Vilcea, acum 34 de ani, 
avea. Ia înființare, o „ave
re" de 21 000 lei. S-au unit„ 
cum ziceau unii, mai multe 
sărăcii la un loc... Cu „să
răciile" noastre unite, cu 
muncă unită și dragoste 
unită de pămint am scos 
sărăcia din toate casele sa
tului... Astăzi, cooperativa 
noastră are o avere de 
aproape 50 milioane lei.

Refacem din amintiri 
drumul de la „sărăciile 
unite" la averea de acum. 
Primarul comunei, tovară
șul Gheorghe Ceaușu, ține 
să notăm nu numai că au 
„scos sărăcia din case", dar 
că absolut toate casele pe 

funcție, adresindu-i sincere felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări 
pentru dezvoltarea în continuare^ a 
bunelor relații dintre cele două țări 
ale noastre, în interesul lor reciproc, 
al păcii și colaborării internaționale.

țara, în perioada 12—15 mai a.c., o 
delegație a Consiliului păcii din R.D. 
Germană, formată din Deba Wie
land, publicistă, vicepreședintă a 
consiliului, și Vera Richter, membră 
a Secretariatului Consiliului păcii.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a avut întrevederi la Aca
demia de studii social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. și la redacția re
vistei „Femeia" ; a vizitat Muzeul 
ceramicii și sticlei din Capitală, Mă
năstirea Țigănești, instituții de cul
tură și edificii civice din București.

De asemenea, delegația a fost pri
mită la Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii.

(Agerpres)

La cea de-a doua ediție a Olim
piadei balcanice de fizică, elevii Ci- 
prian Necula, clasa a Xll-a. Liceul 
„Gheorghe Sincai" Baia Mare, și Lu
cian Mitoșeriu, clasa a Xll-a, Liceul 
„Vasile Alecsandri" Galați, au obți
nut premiul intii : Cătălin Mălurea- 
nu, clasa a Xll-a. Liceul „Emil Ra- 
coviță Iași, și Adrian Pascovici, cla
sa a Xll-a. Liceul „Nicolae Bălces
cu" București, au obținut premiul II, 
iar Radu Băicioiu, clasa a Xll-a, Li
ceul ,.Mihai Viteazul" București, 
premiul III. Elevii români Ciprian 
Necula si Lucian Mitoșeriu au obți
nut si premii speciale pentru cele 
mai bune lucrări experimentale și 
teoretice, pentru cele mai reușite so
luții în domeniul mecanicii, fizicii 
nucleare, opticii, electricității.

( (Agerpres)

care le admirăm acum în 
lungul drumului sînt con
struite în acești ani de 
muncă înfrățită, sint și ele 
rod al muncii în C.A.P. Cit 
despre producții...

— Ne bucuram cînd fă
ceam 900 de kilograme de 
griu la hectar. Acum sin- 
tem nemulțumiți cu 3 700 
kg pe teren neirigat. Ne 
„batem" pentru producții 
de peste 4 000. Și le vom 
realiza... Să vă mai spun 
că am pornit agricultura 
socialistă cu plugul de 
lemn tras de boi și că azi 
avem 30 de tractoare, 7 
combine autopropulsate, 7 
semănători, 6 prese de ba
lotat, 9 grape cu discuri...

Este povestea aproape 
invariabilă pe care o 
aflăm și la Băbeni. și la 
Drăgoești, și la Galicea, 
și dincolo de granițele 
C.U.A.S.C.-ului, la C.A.P. 
Orlești, ce aparține de 
C.U.A.S.C. Drăgășani. Este 
povestea întregii noastre

țărănimi, care, optînd pen
tru agricultură unită, coo
peratistă, opta pentru un 
nou destin, revoluționar.

— La început eram 47 
de familii în C.A.P., ne spu
ne președintele coopera
tivei din Orlești, Victor 
Diaconescu. Aveam, laolal
tă, 247 ha de pămint, din 
care 47 ha de vie... La 
inaugurare, președintele de 
raion a dăruit colectivei 
noastre două scroafe. Aces
tea au constituit „sectorul 
zootehnic". Acum, la 1 340 
de familii de cooperatori, 
dispunem de o suprafață 
agricolă de 2 137 ha, din 
care 1 180 ha teren arabil. 
Sectorul zootehnic cuprin
de 1 100 de bovine și 2 500 
ovine, urmînd să facem 
încă un complex, de 6 000 
de capete. La producția de 
lapte ne străduim să ob
ținem rezultate care să ne 
aducă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". în 
prezent obținem 4 400 1

lapte pe vacă furajată și 
vrem să creștem și mai 
mult producția în acest 
an...

Bilanțuri. Planuri. Preo
cupări. Și, dincolo de toa
te, o realitate tonică, vor
bind de la sine despre 
viața nouă a țăranului. In 
Băbeni (reporterul ezită să 
spună „satul Băbeni") s-au 
investit in anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" peste 
2 miliarde lei pentru dez
voltarea localității. Nume
roaselor vile ce te poartă 
cu gindul la o autentică 
stațiune turistică li s-au 
adăugat 500 de apartamen
te in blocuri de locuințe ; 
s-au construit numeroase 
unități industriale, între 
care patru de interes repu
blican ; țăranii satului 
dispun de aproape 300 au
toturisme proprietate per
sonală ; televizorul și ra
dioul sint prezente in fie
care casă ; o casă de cul
tură de toată frumusețea

Mica și pitoreasca localitate 
Eidsvoll, de lingă Oslo, cu străzi 
înguste și imobile patinate de vre
me, a intrat în istoria poporului 
norvegian ca simbol pentru desti
nele țării. Aici, la 17 mai 1814. în- 
tr-o clădire modestă, păstrată pînă 
azi cu venerație, s-au întîlnit pri
mii deputați aleși de popor pentru 
a adopta Constituția Norvegiei in
dependente. Eidsvoll a intrat astfel 
în istorie, consemnînd dragostea de 
libertate a poporului norvegian, 
care, în fiecare an, la 17 mai, 
cinstește ziua proclamării constitu
ției ca sărbătoare națională a Nor
vegiei.

Dacă odinioară Norvegia se nu
măra printre țările sărace ale Eu
ropei, ea s-a transformat, de-a 
lungul anilor, prin hărnicia, dîrze- 
nia și tenacitatea locuitorilor ei, 
într-un stat cu un nivel ridicat al 
dezvoltării, cu o puternică flotă co
mercială, cu o industrie de pescuit 
remarcabilă, cu alte ramuri econo
mice de prim rang. Căile de acces 
spre masivele împădurite, spre 
numeroasele căderi de apă, trans
formate în importante surse de 
energie electrică, sint adevărate 
opere de artă ce fac dovada cali
tăților acestui popor dornic să păs
treze și să sporească frumusețile 
naturii înconjurătoare.

Prin descoperirea și exploatarea 
zăcămintelor de petrol și gaz din 
Marea Nordului, țara și-a creat o 
nouă ramură importantă a econo
miei naționale, care asigură aco
perirea necesităților interne și 
surse suplimentare pentru venitu

Lucrări la noul pod peste Dunăre
Colectivul Antreprizei poduri 

București a terminat montarea 
tablierului la noul pod de cale 
ferată dublă și autostradă pes
te Dunăre, de la Cernavodă, 
lucrare care marchează În
cheierea scheletului metalic 
al podului. La această ope
ră de artă, cu o lungime to
tală de peste 1,5 km, din care 
podul principal are 470 metri, 
s-a executat montajul fără 
puncte de sprijin în apă, in

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

rile realizate din export. în condi
țiile efectelor negative ale crizei 
economice mondiale, ale fluctuației 
pe piața petrolului, în Norvegia 
s-au intensificat preocupările pen
tru dezvoltarea unor noi sectoare 
ale economiei, pornind de la cele 
mal recente cuceriri tehnico-știin- 
țifice.

în domeniul politicii externe, 
Norvegia acționează, alături de 
celelalte țări nordice, pentru a con
tribui la oprirea cursei înarmări
lor, la crearea de zone denucleari- 
zate în regiune și pe continent, la 
asigurarea păcii în lume. Opinia 
dominantă în cercurile largi ale 
opiniei publice norvegiene este că 
apartenența la N.A.T.O. nu trebuie 
să influențeze eforturile pe care 
sint chemate să le desfășoare ță
rile mici și mijlocii în direcția 
dezarmării și a rezolvării proble
melor internaționale.

între România și Norvegia s-au 
dezvoltat și se dezvoltă raporturi 
de prietenie și colaborare, înteme
iate pe egalitate în drepturi și 
respect reciproc. O contribuție de 
deosebită importanță la evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre țările 
noastre a adus vizita de stat efec
tuată, în 1980, în Norvegia de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, care a deschis noi și 
rodnice perspective cooperării eco
nomice bilaterale, creșterii și di
versificării schimburilor comercia
le, în interesul ambelor popoare, 
al promovării cauzei generale a 
păcii, securității și înțelegerii.

consolă, pornindu-se simultan 
de pe ambele maluri. în acest 
fel, durata de execuție s-a redus 
la jumătate. Montajul s-a exe
cutat cu ajutorul a două ma
carale românești, cu o forță de 
ridicare de 50 tone fiecare. S-a 
creat astfel front de lucru pen
tru montarea șinelor de cale 
ferată și pregătirea platelajelor 
pe care se va turna îmbrăcă
mintea asfaltică la autostradă.

(Agerpres)

(evident, cu firmă de că
min cultural, ca in orice 
sat care se respectă !) in
vită lă un spectacol cu ve
dete sosite din Capitală...

— Sint lucruri firești in 
viața comunei noastre — 
tine să. precizeze primarul, 
tovarășul Gheorghe Răban. 
Aș spune chiar, convins că 
nu greșesc, că sint lucruri 
firești în viața fiecărui sat 
cu oameni harnici. La noi 
e o vo.rbă : pămîntul în
florește pe unde trece 
omul gospodar.

Accentul, bine plasat, are 
darul de a sublinia, incă o 
dată, adevărul atit de cu
noscut că la hărnicia omu
lui pămintul . răspunde cu 
hărnicie. Cu generozitate. 
Pămîntul înflorește sub 
mina omului gospodar. Ei, 
gospodarii cimpiei vilcene, 
l-au făcut să înflorească 
prin munca lor înfrățită, 
plină de hărnicie și dăruire.

0afnFni,^ajîte,
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

Orizonturi ale înnoirii, 
orizonturi ale colaborării

Primăvara aceasta întîrziată pare 
să ofere compensații și lo
cuitorilor Moscovei, fericindu-i cu 
un timp însorit și suficient de cald 
ca să provoace trecerea timpurie 
la îmbrăcămintea estivală — cu 
mai mult curaj la tineri, cu des
tulă rezervă la vîrstnici. Se observă 
mai cu searriă un plus de animație 
pe străzile largi și drepte ale aces
tei metropole, animată, de fapt, in 
toate anotimpurile. La nivelul pie
tonului, strălucirea soarelui eta
lează fizionomii deschise și o certă 
preferință pentru tonuri luminoase 
în materie de vestimentație. în
tr-un fel, asemenea gusturi se asor
tează cu fondul cromatic al orașu
lui, cu profilul arhitectural în ge
neral. Cenușiul caselor, cu o înfăți
șare greoaie, inălțațe în anii *50. a 
cedat treptat locul blocurilor zvel
te și în culori pastelate.

Dacă pe verticală evoluția ur
bană s-a ferit de excese, pe ori
zontală ea nu a putut evita o con
tinuă dilatare, ajungîndu-se aproa
pe la dublarea perimetrului orașu
lui în ultimele trei decenii. Aceas
ta se simte cu deosebire cind 
ai de străbătut Moscova de la un 
capăt la celălalt — diametrul este 
acum de vreo patruzeci km — dar 
dimensiunile ei nu se rezumă la 
ocuparea de noi spații, ci cuprinde 
și alte laturi. S-a referit la ele, pe 
larg și cu pasiune. Aleksandr Gri- 
gorievici Sabelnikov, șeful secției 
de proiectare a Direcției generale 
de arhitectură și planificare urba
nă din Moscova.

— Problemele pe care le avem 
de soluționat în acest domeniu nu 
sint nici puține, nici ușoare — ne 
spune interlocutorul. Deși ne-am 
propus mai de mult ca pină in 1990 
orașul să nu treacă de opt milioane 
de locuitori, această cifră a fost 
de pe acum depășită, iar 
în fiecare an se adaugă cite 
vreo 50 000 de nou-veniți, căci 
sporul demografic a! „băștinașilor" 
a ajuns cu totul neglijabil. în anii 
următori se prefigurează, în aceas
tă privință, „creșterea zero". O 
asemenea situație ne creează se
rioase dificultăți legate de îmbătrî- 
nirea populației și, implicit, creș
terea procentului de inactivi. în 
privința condițiilor de locuit, în 
perioada postbelică, măi bine-zis 
de treizeci de ani încoace, au in
tervenit mutații esențiale, de alt
fel nu numai la Moscova, ci în în
treaga țară. în 1960 trăia în locu
ințe separate numai 40 la sută din 
populația orașului (restul se afla, 
în locuințe comune, pentru două- 
trei familii). Erau vremuri mai 
grele după distrugerile războiului, 
cînd nu confortul se afla pe prim- 
plan, ci nevoia imperioasă ca fie
care să aibă un acoperiș deasupra 
capului. în 1970, „individualii" 
ajungeau la 60 la sută, pentru ca 
anul trecut să se apropie de 83 la 
sută din total, urmînd ca pină în 
anul 2000 toți să aibă locuințe se
parate. Sigur că pentru a se ajun
ge aici a fost nevoie de mari efor
turi, de investiții enorme, care au 
făcut ca numărul locuințelor din 
Moscova să se dubleze în 20 de 
ani.

Moscova, ca si întreaga tară, tră
iește in prezent o perioadă de pu
ternică efervescentă politică, avînd 
ca obiectiv îndeplinirea programe
lor stabilite de Congresul al 
XXVII-lea al P.C.U.S. privind ac
celerarea dezvoltării economico- 
sociale. Este vorba de o restructu
rare profundă a economiei, pe 
baza celor mal noi cuceriri' ale ști
inței și tehnicii, de schimbarea 
sistemului de conducere, vi- 
zînd obținerea unui grad înalt 
de eficientă și flexibilitate, care 
să permită valorificarea mai depli
nă a posibilităților pe care le ofe

ră socialismul, ca si de creșterea 
cointeresării și a răspunderii pen
tru rezultatele finale ale muncii. 
Cit de mobilizatoare sînt sarcinile 
economice o arată. în primul rînd. 
faptul că in viitorii 15 ani produc
ția industrială și venitul national 
al țării urmează să sporească de 
aproape două ori. Or, Moscova de
ține o mare pondere în ansamblul 
economic al țării, cu -deosebire 
în sfera industriei. Zilnic, in 
paginile presei apar relatări 
despre diferite inițiative ale oame
nilor muncii, atit din capitală, cit 
și din alte zone, vizind accelerarea 
dezvoltării, care a devenit cuvint 
de ordine pretutindeni. Aplicarea 
unor asemenea initiative se tra
duce de regulă in obținerea de eco
nomii importante de materii prime 
și materiale. Dar. dincolo de ciști- 
gul exprimat in cifre, rezultatele 
obținute pe această linie pun in 
lumină cu putere uriașele posibili
tăți ce decurg din trecerea de la 
dezvoltarea extensivă, bazată de 
citeva decenii pe marile resurse de 
materii prime si energetice ale tă
rii, la o dezvoltare intensivă, înte
meiată pe folosirea rațională a
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acestora, între măsurile adoptate, și 
în multe cazuri aplicate in cadrul 
procesului de înnoire din sfera 
economică, se numără și introdu
cerea in numeroase întreprinderi a 
recepției de stat a produselor : in 
întreaga tară există circa 1 500 de 
întreprinderi unde se aplică acest 
nou sistem. De fapt, este mai mult 
decît. simplă recepție, căci s-a con
turat de-acum un cadru organiza
toric al acestui mecanism de con
trol. dotat cu atribuții importante, 
intre care stabilirea unor termene 
și răspunderi precise pentru cori
jarea anomaliilor depistate. Șeful 
controlului de stat de la uzina 
„Kompressor" din Moscova. V. 
Afonski, împărtășește astfel expe
riența de citeva luni acumulată in 
această întreprindere :

— Schimbările la noi au interve
nit încă din toamna trecută, spune 
el. cind s-a trecut la preluarea pro
ducției de către acest nou orga
nism, de stat. Lucrurile sînt și 
acum în curs de schimbare. 
Privind îndărăt, putem spune că 
uzina arată cu totul altfel decit la 
Început. în octombrie trecut, la un 
prim control efectuat, am putut 
prelua doar 44 la sută din produc
ția întreprinderii — restul nu co
respundea calitativ — in vreme ce 
la sfirșitul lunii martie a.c. s-a 
ajuns deja la 92,4 la sută. Diferen
ța aceasta serioasă arată drumul 
parcurs. S-a inceput cu întronarea 
respectului față de locul de mun
că, cu introducerea ordinii, cu ele
mentara curățenie. înainte, întrea
ga uzină muncea necorespunzător, 
dar consecințele Ie suportau 
doar muncitorii de la operațiile 
de finisare, care trebuiau să 
îndrepte greșelile sau neglijentele 
celorlalți. La adunările convocate 
în două secții li s-a spus limpede 
tovarășilor că el primesc de fapt 
bani fără muncă, trăind pe seama 
muncii altora. După discuții aprin
se. au Înțeles cu toții că e nevoie 
de schimbare, lucru pe care, de 
altfel, tot ei l-au hotărît.

Preocupările pentru accelerarea 
progresului sint prezente sub mul
tiple forme și la intreprinderea po
ligrafică „Krasnîi proletari", una 
din cele mai vechi din Moscova — 
nu de mult a împlinit 117 ani de ta 
înființare. Mult timp a fost profi
lată exclusiv pe tipărirea de cărți 

și broșuri cu tematică politică. 
Gazdele se mindresc că în halele 
acestei întreprinderi s-au tipărit 
multe din operele lui V. I. Lenin. 
Acum profilul ei s-a lărgit, inclu- 
zînd cărți de literatură beletristică, 
publicații periodice și chiar ilus
trate.

— Ne ocupăm de mecanizarea 
continuă a procesului de producție, 
ne spune directorul întreprinderii. 
Alexei Antonovicj Iatskov. în cite
va sectoare folosim mașini și uti
laje electronice, cu deosebire in 
secțiile de tipar înalt și la descom
punerea culorilor în secția foto. Dar 
rezultatele obținute de noi în ma
terie de înnoire s-au simțit in ul
tima vreme mai cu seamă ca urma
re a reorganizării producției si a 
muncii. Acum, in cea mai mare 
parte, munca e organizată pe bri
găzi. în acest fel. răspunderea oa
menilor pentru îndenlinirea sarci
nilor a crescut, paralel cu o scă
dere a costurilor de producție. în
tr-un cuvint, procesul reorganiză
rii a dat primele roade și la noi, 
ceea ce ne încurajează în continua
rea eforturilor în aceeași direcție.

Pe alt plan — continuă interlocu
torul — aș dori să spun că multi 
lucrători din intreprinderea noas
tră participă frecvent la manifes
tări culturale românești, organizate 
cu diferite prilejuri, iar unii au vi
zitat România. Sintem bucuroși că 
la bunele relații de prietenie so- 
vieto-române noi am putut adăuga 
o contribuție foarte recentă, anu
me tipărirea cărții intitulate 
„Nicolae Ceaușescu — Opere alese", 
apărută zilele trecute in Editura 
pentru literatura politică din Mos
cova. Această apariție este cu atit 
mai remarcabilă cu cit are loc în 
preajma vizitei in România a lui 
Mihail Sergheevici Gorbaciov.

Directorul adjunct al întreprin
derii. Iosif Borisovici Sonkin, ve
teran al războiului antifascist, ne 
spune că a fpst in România acum 
doi ani. ca invitat cu prilejul zilei 
de 23 August, și că a rămas impre
sionat de schimbările petrecute la 
noi. Am făcut o lungă călătorie 
prin țară, spune el, și multe locuri 
erau pur și simplu de nerecunos
cut fafă de ceea ce știam eu. Mă 
bucur și eu de apropiata vizită in 
România a secretarului general al 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
Avem relații tradiționale de prie
tenie și colaborare cu România. 
Ele au devenit și mai strin- 
se după intilnirile dintre tova
rășul Mihail Gorbaciov și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aș dori să 
folosesc prilejul pentru a sa
luta declarațiile președintelui 
Nicolae Ceaușescu de sprijinire a 
propunerilor sovietice în proble
mele dezarmării nucleare în Euro
pa și in lume.

La rîndul ei, Alexandra Ivanov
na Tikunova, normatoare, membră 
a conducerii Asociației de prietenie 
sovieto-române. ține să sublinieze: 
Avem convingerea că apropiata vi
zită la nivel inalt va întări și mai 
mult relațiile de prietenie dintre 
țările noastre și că secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S. va fl intim- 
pinat cu stimă și bucurie, așa cum 
stă în tradifia raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre țările 
noastre.

Sint numai citeva din opiniile ex
primate de oameni ai muncii so
vietici. de factori de răspundere din 
economie și din sfera politică. Opi
nii care ilustrează elocvent intere
sul fată de tara noastră și de reali
zările ei, trăinicia sentimentelor de 
stimă și respect pe care le nutresc 
popoarele celor două țări, ca și do
rința ca raporturile multilaterale 
sovieto-române să cunoască o con
tinuă dezvoltare.

Vasile OROS

Prevenirea
în această perioadă a anului se 

manifestă foarte frecvent rinitele a- 
lergice. 'De aceea am apelat in pri
mul rind la dr. Dorin SARAFOLEA- 
NU, directorul Spitalului clinic „Gri- 
vița", cunoscut specialist în domeniul 
oto-rino-laringologiei.

Rinitele alergice pot fi de două 
feluri. Rinita periodică, polinică sau 
„febra de fin", cum e numită popu
lar, se manifestă in lunile mai și 
iunie, atunci cînd există foarte mult 
polen de graminee. Rinita alergică 
periodică reprezintă 10—15 la sută 
din totalul alergiilor. Ea se prezintă 
sub diferite forme clinice, de la cea 
simplă, clasică, reprezentată prin 
rinoree, strănut, obstrucție nazală și 
lăcrimare, determinate toate de aler- 
genul polinic, pină la forme mai 
grave, cu complicații ca bronhocon- 
stricții și astm bronșic. Boala dispa
re spontan o dată1 cu trecerea sezo
nului de înflorire a gramineelor. 
Foarte important de reținut este fap
tul că 60 la sută din manifestările 
nazo-oculare ale acestei rinite aler
gice sint însoțite de traheo-bronșite 
de tip spastic. Se constată că, cel 
mai frecvent, boala afectează tineri 
în jur de 30 de ani și copii la vîrste 
de 4—5 ani. De aceea este deosebit 
de util să se cunoască, la nivelul 
populației, unele măsuri de preveni
re a bolii și de tratare corectă a ei. 
Tratamentul în perioada de criză vi
zează mai mulți factori, și anume : 
scoaterea pacientului din mediul cu 
polen, suprimarea obstrucției naza
le, diminuarea strănutului și a lăcri- 
mării prin picături vaso-constrinc- 
toare, antihistaminice (feniramin), 
iar la nevoie, în funcție de gravita
tea bolii, corticoterapie. în oe pri
vește prevenirea manifestărilor rini- 
tei periodice se pot face desensibi
lizări specifice, intr-un serviciu spe
cial de alergologie, împotriva pole
nului care declanșează boala. Cei 
care se știu suferinzi de o aseme
nea boală, in perioada respectivă a 
anului, este bine să evite zonele in 
care polenul, factorul alergizant, 
predomină.

în afară de rinita alergică polinică 
sau periodică, există și o rinita aler
gică perenă, neperiodică. Așa cum 
arată și denumirea ei, rinita alergi
că permanentă se poate manifesta in 
orice lună a anului, nefiind influen
țată de anumite sezoane. Rinita a- 
lergică perenă se datorează unei 
predispoziții care favorizează sensi
bilizarea căilor respiratorii fată de 
diferite substanțe din mediul încon
jurător și mai ales o sensibilitate la 
frig (crioalergia).

unor afecțiuni de sezon tv ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Toate aceste reacții, modificate, 

ale organismului au la bază un te
ren endocrino-metabolic predispus 
sau modificat din cauza unor de
prinderi de viață necorespunzătoare, 
in care regulile de igienă nu sint 
respectate. între acestea se situează 
in primul rînd fumatul și obiceiul de 
a desfășura activități în locuri ne
aerisite.

Tratamentul, în linii mari, al ri- 
nitei alergice permanente este a- 
proape același ca în rinita periodică, 
insă se mai obișnuiește să se admi
nistreze și o anumită imunoterapie, 
vaccinuri, alergoglobuline etc., sub 
control medical.

Un rol foarte important in crește
rea rezistentei căilor respiratorii su-
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perioare, în ambele forme de alergii, 
il are crenoterapia cu ape sulfuroa
se, tratamentul cu aerosoli, care au 
rol trofic și de stimulare a metabo
lismului țesuturilor căilor respirato
rii. Aceste tratamente se pot face 
la Govora. Slănic Moldova, in sta
țiunile de pe Litoral ș.a. In trata
ment mai intră și administrarea de 
vitamină A, comprimate, dar mai 
ales călirea organismului prin miș
care și sport in natură, in aer cit 
mai curat.

Așa cum ne va arăta în continuare 
dr. Jeana Rodica RADU, medic pri
mar, coordonatorul Centrului de a- 
lergologie al Ministerului Sănătății, 
există și alte suferințe alergice.

Bolile alergice reprezintă o cate
gorie heterogenă de afecțiuni dato
rate unui mecanism comun : hipcr- 
sensibilizarea organismului la dife
riți'agenți sau factori din mediul în
conjurător, numiți alergeni. Există 
mai multe tipuri de hipersensibili- 
zare și o multitudine de factori care 
produc această stare. Este de aseme
nea interesant de remarcat că nu toți 
oamenii, ci numai unii suferă de 
hipersensibilizări față de anumiți 
factori de mediu. Calea prin care 
se ajunge la această sensibilizare di
feră de la om la om, fiind proprie 
fiecărui organism și determinată de 
tipul de reactivitate imună specifică, 
adică de răspunsul organismului față 
de o agresiune din mediu.

Bolile alergice au o mare răspin- 
dire. Curent sînt numite boli alergi
ce numai o categorie restrinsă de 
suferințe, și anume rinitele, astmul 
bronșic, urticaria, eventual șocul a- 
nafilactic. în realitate, chiar și aces
te afecțiuni pot avea la bază și alte 
cauze, și anume infecții, parazitoze, 
factori fizici, factori psihici, medica
mente eliberatoare de histamină ș.a.

Ceea ce nu se știe în rîndul popu
lației este faptul că numeroase alte 
suferințe sînt reale boli alergice, 
dintre care amintim numai citeva, 
importante prin necesitatea unui 
diagnostic rapid, corect și adminis
trarea unui tratament adecvat, une
ori și foarte urgent. Din această ca
tegorie fac parte citopeniile prin hi- 
persensibilizare la medicamente, ma
nifestate ca anemii hemolitice gra
ve, leucopenii și trombocitopenii a- 
părute secundar sensibilizării orga
nismului față de anumite substanțe, 
boala serului și sindroamele tip boa
la serului produse prin administra
rea unor substanțe biologice derivate 
din seruri hiperimune sau medica
mente ca penicilina, sulfamide, ve
ninuri. între bolile alergice se înca
drează și dermatita atopică cu for
mele ei, particular^ diferitelor vîrs
te, dermatitele de contact, hipersen- 
sibilizările microbiene și micotice 
(ciuperci). Am enumerat aceste afec
țiuni pentru a se înțelege că expre
sia „sufăr de alergie" nu înseamnă 
neapărat orice erupție urticariană 
sau prurit (mîncărime), sfera boli
lor alergice fiind cu mult mai cu
prinzătoare.

Dacă testele cutanate — foarte cu
noscute în rîndul populației — sînt 
importante în anumite forme de a- 
lergii, și anume în cele datorate hi- 
persensibilizării prin anticorpi nu
miți reagine sau in alergiile micro
biene și micotice, ele sînt inutile în 
toate tipurile de alergii in care con
flictul dintre alergen și anticorpi 
(reacția de răspuns a organismului) 
nu are răsunet la nivelul pielii. Iată 
de ce in aceste forme de boală diag
nosticul nu necesită teste cutanate 
— foarte solicitate de pacienți. dar 
inutile. în alergiile medicamentoase, 
testele cutanate nu numai că extrem 
de rar sînt utile pentru diagnosticul 
corect, dar aceste teste pot fi chiar 
primejdioase. Am precizat aceste lu
cruri pentru a se înțelege că diag
nosticul corect al alergiilor este des
tul de dificil și necesită consultul cu 
medicul specialist alergolog.

Elena MANTU

11,30 Telex
11.33 Lumea copiilor. Emisiune realiza

tă în colaborare cu Consiliul ju
dețean Mureș al Organizației pio
nierilor • Telefilmoteca de 
ghiozdan : „Micul mare hochelst"

12.40 Din cununa cîntecului românesc 
13,00 Album duminical (parțial color)

• Concert de prînz • Secvențe 
din comedii cinematografice • In 
frumoasa lună mai — muzică 
ușoară • Desene animate in se
rial • Maeștrii cintăreți... ai Ope
rei Române • Telesport • Lumea 
minunată a filmului • Viața e un 
ctntec • A zecea simfonie a... 
lalelelor. Reportaj • Luminile 
rampei muzicale • Secvența tele
spectatorului

14.50 Bun venit pe Litoral ! (color). 
19,00 Telejurnal
19.15 Tara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu — epocă de glorii — 
epocă de fapte revoluționare

19.33 Cintarea României (color). Oma
giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată tn colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Gorj

20.15 Film artistic. „Onorabilul Nor
man"

21.40 Divertisment ritmic (color)
21.50 Telejurnal

LUNI, 18 MAI

20.00 Telejurnal
20.20 Orizont tehnlco-știlnțific (color)
20.40 Tezaur folcloric (color)
20,55 Film in serial. „La răspintia 

timpului". Producție a studiouri
lor americane

21,50 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 mai, ora 21 — 20 mai, ora 
21. In țară : Vremea va fi caldă. Cerul 
va fl variabil, cu innorări mal accen
tuate la începutul intervalului in re
giunile nordice ale tării, iar spre 
sfirșit in cele din vest, unde, local, se 
vor semnala ploi ce vor avea și ca
racter de aversă, Însoțite de descăr
cări electrice. In rest, averse de ploaie 
izolate. Vintul va sufla slab pină la 
moderat, cu Intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fl cu
prinse intre 6 șl 16 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 de grade, mai 
ridicate în sudul țării. în București : 
Vremea va fi caldă. Cerul va fi schim
bător. favorabil ploii de scurtă durată. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 14 grade, cele maxime intre 
26 șl 28 de grade.

ȘAH: Turneul internațional al României
Turneul internațional al României 

a continuat la Timișoara cu runda a
9-a,  in care Șubă a remizat cu Foi
șor, rezultatul de egalitate fiind con
semnat și in partidele Gheorghiu — 
Xu Jun (R.P. Chineză), Ghindă — 
Vera (Cuba), Liang Jinrong (R.P. 
Chineză) — Ionescu, Kirov (Bulga
ria) — Stoica, Kengis (U.R.S.S.) —
Przewoznik (Polonia) și Bărbulescu

BOX : Meciuri de verificare
Pugiliștii din lotul nostru repre

zentativ pentru campionatele euro
pene de seniori, campionate a căror 
primă gală va avea loc la Torino, in 
ziua de 30 mai a.c., au susținut alte 
meciuri de verificare la București și 
Plopeni. Dacă în sala de box a clu
bului Dinamo reuniunea s-a desfă
șurat in fața unui număr restrîns de 
spectatori, în schimb, la Plopeni, 
peste 1 200 de amatori de box au ocu
pat pînă la ultimul loc sala de sport, 
creîndu-se astfel o ambiantă mai 
propice pentru aceste meciuri de ve
rificare, dintre care unele au fost 
arbitrate cu punctarea adversarilor 
și decizii ale juriului.

Atit la sala Dinamo, cit și la Plo
peni, cea mai bună evoluție a avut-o

HALTERE : E rîndul juniorilor...
După succesele remarcabile ale re

prezentanților noștri la campionatele 
europene, este rîndul juniorilor ro
mâni să lupte pentru afirmarea lor 
in domeniul înaltei performanțe. La 
Belgrad (25—31 mai) sint programa
te campionatele lumii și cele euro
pene ale juniorilor, concursuri ce se 
vor desfășura concomitent și la care 
vor lua parte și opt dintre cei mai 
buni juniori din țara noastră. La e- 
dițiile din 1986 ale acestor compe
tiții, halterofilii români, in frunte cu 
Andrei Socaci (atunci șase medalii 
de aur !), cîștigaseră în total 17 me
dalii, dintre care opt de aur (Czanka 
și Sirbu, cu cite una, pe lingă cele 
șase ale lui Socaci). Acum, in frun
tea lotului nostru se va afla A. Czan
ka, recent performer și la C.E. ale 
seniorilor (o medalie de aur și două 
de argint), cu intenția generală de a 
depăși numărul de medalii ciștigate 
de juniorii români în 1986.

— Tischbierek (R.D. Germană). 
Partida Nun (Cehoslovacia) — Ghi- 
țescu s-a întrerupt.

Lider al clasamentului se menține 
marele maestru român Mihai Șubă, 
cu 6 puncte, urmat de Florin Gheor
ghiu, Mihai Ghindă, Valentin Stoica, 
Constantin. Ionescu, Ovidiu Foișor, 
Reynaldo Vera, Edvin Kengis și Raj 
Tischbierek — cu cite 5 puncte.

Daniel Măeran (60 kg). In prima 
partidă, care a fost o reeditare a fi
nalei de la „Centura de aur", Măeran 
l-a întrecut de astă dată net pe Ma
rian Dumitrescu, iar la Plopeni l-a 
învins tot atit de clar pe Paseariu. Și 
Daniel Dumitrespu a avut din nou 
evoluții bune, ultima oară prin K.O. 
in rundul I. Tudoriu (54 kg), Amzer 
și Gindac (ambii. 48 kg) au susținut 
meciuri fără decizii. Dintre cei de 
la categoria 67 kg. Drișcu pare să 
ciștige întrecerea pentru titularizarea, 
in lot în fața lui Buliga. Damian 
(75 kg) și Răcaru (plus 91) vor fi su
puși unor meciuri cu adversari mai 
dificili, la următoarele reuniuni de 
verificare, din 21 și 22 mai, ultima 
în fața publicului bucuneștean.

Iată-i pe cei opt tineri halterofili : 
Cihărean (Olimpia București) și Sîr- 
bu (Clujeana) la 52 kg; Czanka 
(C.S.M. Cluj-Napoca — Steaua) 
la 60 kg ; Roșu (Dinamo Bucu
rești), la 67 kg ; Oprea (Dina
mo) la 75 kg ; Osiac (Olimpia) 
la 90 kg ; Sas (Clujeana) la 100 kg 
și Culici (Olimpia) la plus 110 kg. 
Antrenorul lotului : Mihai Constan- 
tinescu (Olimpia). Pe baza rezulta
telor foarte bune înregistrate la fi
nalele „Daciadei" din luna aprilie, 
toți halterofilii noștri se recomandă 
drept candidați la medalii, iar Ci- 
hăreanu, Sirbu și, firește, Czanka, la 
medalii de aur.

★
în ultima zi a campionatelor femi

nine de haltere ale R. P. Chineze, 
desfășurate la Changchun, Li Hong- 
ling a stabilit trei noi recorduri 
mondiale la categoria 75 kg, reali
zed 90 kg la „smuls", 120 kg la 
„aruncat" și 210 kg la totalul celor 
două stiluri.

FOTBAL. Din palmaresul pe anul 
1987 al echipei olimpice a Poloniei, 
echipă ce va întîlni reprezentativa 
noastră olimpică la 20 mai, la Cluj- 
Napoca, notăm două meciuri, ambele 
amicale : Polonia — Norvegia 2—1 și 
R.D.G. — Polonia 2—1. Nouă dintre 
fotbaliștii care au jucat aoeastă ul
timă partidă se regăsesc în lotul po
lonez pentru intilnîrea de la Cluj- 
Napoca. însă au fost incluși in lot și 
Lesniak și Furtok din formația pri
mă a Poloniei, deși aceasta joacă 
azi, la Budapesta, cu Ungaria, in 
preliminariile europene • Napoli și 
Maradona au cîșt.igat campionatul 
Italiei, dar echipele rivale din „cel 
mai scump campionat din lume" au 
și reacționat: Juventus Torino l-a 
transferat pe Jan Rush (Liverpool), 
A.C. Milan pe Van Basten (Ajax), 
iar Internazionale pe Scifo (An- 
derlecht) !.

VOLEI. In orașul finlandez Pori 
va avea loc, între 20 și 24 mai, unul 
dintre turneele de calificare pentru 
turneul final al Campionatului eu
ropean masculin de volei, turneu la 
care vor participa echipele Româ
niei, Angliei, Norvegiei, Greciei și 
Finlandei.

Formația țării noastre va întîlni. in ' 
ordine, reprezentativele Norvegiei, 
Angliei, Greciei și Finladei. Primele 
două clasate se vor califica pentru 
turneul final programat în perioada 
25 septembrie — 4 octombrie, în 
Belgia.

POLO. In ziua a cincea a „Cupei 
Mondiale" la polo pe apă, ce se des
fășoară la Salonic, selecționata Iugo
slaviei a întrecut cu scorul de 9—8 
(4—2, 2—3, 2—0, 1—3) formația Ita
liei. Alte rezultate : U.R.S.S. — R.F. 
Germania 9—9 (3—1, 3—1, 1—4, 2—3); 
Spania — Cuba 12—9 (3—1, 4—1, 1—1. 
4—6); S.U.A. — Grecia 10—2 (0—0,
4—2, 3—0, 3—0). In clasament con
duc echipele U.R.S.S., Iugoslaviei și 
R.F. Germania, cu cite 8 puncte.

CICLISM. Turul ciclist al Spaniei 
a fost cîștigat, la a 42-a ediție, de 
rutierul columbian Luis Herrera, ur
mat in clasamentul final de vest-ger- 
manul Dietzen, la 1’ 04” și francezul 
Fignon — la 3’ 13”.

Rubrica de
Valeriu MIRONESCU
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România, președintele Nicolae Ceausescu militează ferm 
pentru promovarea caozei păcii, înțelegerii si colaborării

RELATĂRI SI COMENTARII DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Vizita prietenească de lucru întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Republica Socialistă Cehoslovacă și 
convorbirile purtate cu tovarășul Gustav Husak au trezit un viu 
ecou internațional, mijloacele de informare în masă din dife
rite țări evidențiind semnificațiile dialogului româno-ceho- 
slovac la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea continuă a 
conlucrării bilaterale, pentru colaborarea între popoare, 
pentru pace.

Agenții de presă, ziare, posturi de radio și televiziune pun 
în lumină, în relatările lor, faptul că schimbul de opinii avut, 
punctele de vedere exprimate în cadrul convorbirilor și al vi
zitei, în general, au constituit o nouă afirmare a politicii ex
terne dinamice, constructive a României socialiste, a colaboră
rii pe plan internațional pentru înfăptuirea dezarmării, pentru 
dezvoltarea liberă, egală a tuturor popoarelor.
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Consecvența 
în dezvoltarea 
conlucrării în ope
ra de construcție 

socialistă
Comentind rezultatele vizitei pri

etenești de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ziarul ceho
slovac „RUDE PRĂVO" evidenția
ză, sub titlul „în interesul re
ciproc", că întilnirile bilaterale la 
cel mai înalt nivel sînt totdeauna 
un eveniment important pentru 
dezvoltarea colaborării reciproce. 
La Praga, tovarășii Gustav Husak 
și Nicolae Ceaușescu — scrie zia
rul — au constatat cu satisfacție că 
se îndeplinesc înțelegerile pe care 
le-au convenit la întîlnirea ante
rioară și s-au pronunțat pentru a- 
doptarea de noi măsuri.

O atenție deosebită, se arată, s-a 
acordat extinderii colaborării orga
nelor de planificare și dezvoltării 
relațiilor dintre organizațiile eco
nomice și științifice din cele două 
țări. Domeniile de interes priori
tar sînt microelectronica, tehnica 
roboților, energetica și altele.

De asemenea, se arată, din ordi
nea de zi a convorbirilor au făcut 
parte și problemele fundamentale 
ale evoluției situației internaționa
le. ale luptei pentru pace și pen
tru preîntimpinarea pericolului de 
război. A fost subliniată, în acest 
cadru, importanța realizării pro
gramului sovietic privind lichida
rea totală a armelor nucleare și a 
celorlalte arme de distrugere în 
masă pină la finele acestui secol, 
îndeosebi, au fost salutate și spri
jinite recentele propuneri ale 
U.R.S.S. privind lichidarea rache
telor sovietice și americane cu rază 
medie de acțiune și a rachetelor 
operativ-tactice din Europa.

în direcția ameliorării situației 
internaționale, reliefează comen
tatorul, sînt îndreptate și acțiunile 
individuale și pașii comuni ai ță
rilor socialiste. Tovarășii Gustav 
Husak și Nicolae Ceaușescu și-au 
exprimat convingerea că întărirea 
securității general-europene ar 
contribui la realizarea propuneri
lor privind crearea de zone fără 
arme nucleare și chimice în Euro
pa centrală. în Balcani și în alte 
zone ale continentului. Se sublinia
ză, astfel, că în această direcție, 
dintre inițiativele concrete fac par
te propunerile R.S. Cehoslovace, 
R.D. Germane, României și Bul
gariei.

Agenția cehoslovacă de presă 
ORBIS a publicat, sub titlul „Un 
nou impuls în dezvoltarea relații
lor reciproce", un comentariu con
sacrat vizitei prietenești de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
R.S. Cehoslovacă.

Ziarul cehoslovac „PRACE" și-a 
intitulat reportajele, relatările și 
alte materiale „Vizita priete
nească de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Cehoslovacia. 
Dezvoltarea cu succes a relațiilor".

Agenția cehoslovacă CTK rele
vă, într-un comentariu, că un rol 
important în întărirea relațiilor 
frățești dintre Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Socialis
tă România îl au întilnirile perio
dice la cel mai înalt nivel dintre 
conducătorii celor două țări.

„LIDOVA DEMOKRACIE" a pu
blicat materiale consacrate vizitei 
prietenești de lucru a secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân sub titlul „Extinderea în con
tinuare a colaborării reciproce. Vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Convorbirile cu Gustav Husak".

Ziarul menționează faptul că, de 
cîteva decenii, Republica Socialistă 
România este un important parte
ner economic și comercial al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, iar 
nivelul schimburilor comerciale 
dintre cele două țări crește perma
nent.

Relatări ample despre vizita 
prietenească de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au mai publicat 
„MLADA FRONTA" și ziarul 
„PRAVDA" din Bratislava. TELE
VIZIUNEA CEHOSLOVACA a 
prezentat amplu desfășurarea vi
zitei.

Poziție activă, con
structivă pentru 
eliminarea arme
lor nucleare din 
Europa, pentru 

dezarmare
în cursul examinării problemelor 

internaționale actuale, evidențiază 
agenția T.A.S.S., s-a apreciat că 
problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie apărarea 
păcii, oprirea cursei înarmărilor pe 
Pămînt și preîntimpinarea extin
derii acesteia în Cosmos, eli
minarea pericolului unei ca
tastrofe nucleare Tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak au reafirmat importanta în
făptuirii programului propus de
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Uniunea Sovietică privind lichida
rea totală a armelor nucleare și a 
celorlalte arme de distrugere în 
masă. România și Cehoslovacia se 
pronunță pentru încheierea neîn- 
tirziată a unui acord cu privire la 
lichidarea rachetelor americane și 
sovietice cu rază medie de acțiu
ne de pe continentul european.

Cei doi conducători și-au expri
mat din nou hotărîrea de a acționa 
pentru întărirea unității și conlu
crării dintre statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, pentru 
lărgirea colaborării cu toate for
țele iubitoare de pace, democra
tice și progresiste, in scopul întă
ririi păcii, colaborării și securității 
in Europa și în întreaga lume. Co
municatul comun cu privire la re
zultatele vizitei relevă că părțile au 
reafirmat interesul lor peptru rea
lizarea consecventă a Programului 
complex al progresului tehnico-ști- 
ințific al țărilor membre ale 
C.A.E.R. pînă în anul 2000.

Sub titlul „Schimb de păreri la 
fraga între Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă", ziarul „N E U E S 
DEUTSCHLAND", din R. D. Ger
mană, a relatat despre convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Gustav Husak, arătînd 
că cei doi conducători de partid și 
de stat s-au pronunțat pentru în
cheierea neîntîrziată a unui acord 
privind lichidarea rachetelor ame
ricane și sovietice cu rază medie 
de acțiune din Europa și au salu
tat și sprijinit pe deplin recentele 
inițiative și propuneri ale U.R.S.S. 
în această problemă, precum și cu 
privire la lichidarea totală a ra
chetelor operativ-tactioe din 
Europa.

Conducătorii de partid și de stat 
ai României și Cehoslovaciei, care 
militează pentru eliberarea deplină 
a Europei de armele nucleare, s-au 
pronunțat pentru încheierea neîn
tîrziată a unui acord cu privire la 
lichidarea rachetelor americane și 
sovietice cu rază medie de acțiune 
de pe continentul european — re
levă agenția spaniolă de presă EFE.

Ziarele ungare „NEPSZABAD- 
SAG". „MAGYAR NEMZET", „MA
GYAR HIRLAP" și „NEPSZAVA" 
au reflectat vizita prietenească de 
lucru întreprinsă de .tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Cehoslovacia.

Despre vizita prietenească de 
lucru efectuată în Cehoslovacia de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
mai publicat relatări PRESA PO
LONEZA, agențiile de presă 
CHINA NOUĂ, TANIUG și D.P.A.

Pentru o largă uni
tate a partidelor 
comuniste și mun
citorești, a tutu
ror forțelor pro

gresiste
Cuvîntarea rostită de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu cu prilejul pri
mirii secretarilor cu probleme or
ganizatorice ai comitetelor centra
le ale partidelor comuniste și mun
citorești din unele țări socialiste se 
află, de asemenea, în atenția pre
sei străine.

Secretarul general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu. — relatează a- 
gentia CHINA NOUĂ — a afirmat 
că relațiile dintre țările socialiste 
trebuie să fie bazate pe o totală 
egalitate, respectarea reciprocă a 
independentei si suveranității, 
neamestec in treburile interne, a- 
vantaj reciproc și întrajutorare. In 

cadrul primirii secretarilor cu pro
bleme organizatorice ai comitete
lor centrale ale partidelor comu
niste sî muncitorești din unele țări 
socialiste. secretarul general al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu, a arătat 
că, în trecut, s-au făcut o serie de 
greșeli în activitatea partidelor co
muniste și muncitorești, care, însă, 
nu au diminuat forța socialismului. 
Nicolae Ceaușescu — subliniază 
„China Nouă" — a afirmat că 
independenta fiecărui partid nu 
vine în contradicție cu colaborarea 
și solidaritatea partidelor comu
niste din țările socialiste, acest 
lucru fiind, de asemenea, valabil 
în general pentru mișcarea comu
nistă și muncitorească internațio
nală.

în cuvîntarea rostită cu prilejul 
primirii secretarilor cu probleme 
organizatorice ai comitetelor cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări so
cialiste. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu. a propus or
ganizarea de consultări — fie eu
ropene. fie internaționale — ale 
partidelor comuniste si muncito
rești. în scopul adoptării unor po
ziții comune asupra unor proble
me internaționale, evidențiază a- 
genția iugoslavă TANIUG.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
din R.D- Germană arată. într-o co
respondentă din București, că se
cretarul general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu. primind pe 
secretarii cu problemele organiza
torice ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste si muncitorești 
din unele țări socialiste, a apre
ciat în mod deosebit rolul condu
cător al partidelor comuniste și 
muncitorești ca factor decisiv al 
făuririi cu succes a socialismului 
și al participării active la înfăp
tuirea dezarmării, la asigurarea 
păcii.

O relatare despre consfătuire in
serează în emisiunea sa — rela
tare reluată de ziarul „Pravda" — 
și agenția T.A.S.S.

Permanența idea
lurilor indepen
denței, libertății și 

progresului
Numeroase articole publicate in 

presa internațională reflectă sem
nificația evenimentelor sărbătorite 
la 9 Mai.

„România la a 110-a aniversare 
a independenței" este titlul unui 
articol publicat de cotidianul po
lonez „RZECZPOSPOLITA", care 
evidențiază : Cu 110 ani în urmă, 
după lupte multiseculare duse de 
pooorul român pentru libertate și 
unitate națională, parlamentul ro
mân a proclamat independenta de 
stat a României. Dreptul la o in
dependență deplină a fost obținut 
pe cîmpul de luptă. La 1 Decembrie 
1918 s-a încheiat procesul de de- 
săvîrșire a unității statului român. 
Nu s-a încheiat însă lupta pentru 
eliberare socială. Abia în august 
1944, folosind împrejurările favo
rabile interne și externe. Partidul 
Comunist Român, organizînd re
voluția antifascistă și antiimperia- 
listă. a obținut eliberarea națio
nală si socială a poporului român, 
se arată in articol.

Se relevă apoi că In anii con
strucției socialiste România s-a 
transformat dintr-o țară slab dez
voltată într-un stat industrializat, 
cu o agricultură dezvoltată. Măr
turie a puternicelor transformări 
din România sint datele prezentate 
recent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Valoarea fon
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durilor fixe a ajuns Ia aproape 
3 000 miliarde lei. din care circa 
90 la sută realizate în ultimii 20 
de ani. Producția industrială a 
crescut de 115 ori. între care pro
ducția industriei chimice și petro
chimice de aproape 1 000 ori. a in
dustriei ușoare — de peste 210 ori. 
Un important succes a fost înre
gistrat în domeniul construcțiilor 
de locuințe. Astfel, din 1947, în 
România au fost construite peste 
5 milioane locuințe, iar planul cin
cinal. actual prevede darea în fo
losință a încă 725 000.

Săptămînalul egiptean de limbă 
arabă ..OCTOBER" arată — în
tr-un articol însoțit de o fotografie 
înfățișîndu-1 pe președintele 
Nicolae Ceaușescu — că. la 9 mai. 
poporul român prieten sărbătorește 
Ziua dobîndirii independentei sale 
de sub ocupația otomană, după ani 
și ani de lupte eroice.

încă de Ia afirmarea lor ca state 
independente; între România și 
Egipt — se scrie în încheierea ar
ticolului „Aniversarea independen
ței României" din „October" — 
s-au statornicit relații de strîn- / 
să prietenie. La aniversarea 
independenței României, poporul 
egiptean adresează cele mai calde 
felicitări poporului prieten român 
si președintelui Nicolae Ceaușescu !

Sub titlul „Aniversarea a 110 ani 
de la dobîndirea independenței de 
stat a României", cotidianul egip
tean „AL GUMHURIA" evidenția
ză, intr-uri articol, că poporul 
român și-a realizat acest ideal prin 
nenumărate lupte, înscrise în isto
ria sa ca nepieritoare pagini de 
eroism.

Aniversarea independentei de stat 
a României este marcată și de co
tidianul egiptean „AL MASA" în
tr-un articol însoțit de fotografia 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

„Aniversarea a 110 ani de la ob
ținerea independenței de stat a 
României" este titlul sub care eve
nimentul este reflectat de cotidia
nul sirian „AL BAAS". Punind în 
evidentă marile sacrificii făcute de 
poporul român în lupta sa pentru 
libertate și independentă, ziarul 
relevă că această luptă a avut ca 
punct culminant revoluția de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din 
august 1944, care a deschis calea 
instaurării societății socialiste ‘ în 
România. Cotidianul evidențiază 
rolul determinant al Partidului 
Comunist Român în conducerea în
tregii activități economice și socia
le, subliniind. în context, faptul că 
România ocupă în prezent un loc 
de frunte în rîndul națiunilor lumii.

„110 ani de independență a Româ
niei" este titlul unui articol pu
blicat în ziarul iordanian „AL- 
RAY" și însoțit de portretul pre
ședintelui României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

într-un articol dedicat evenimen
telor sărbătorite de poporul român 
la 9 mai, ziarul marocan „AL BA- 
YANE", după ce evocă semnifica
ția fiecăruia dintre acestea, pune 
în evidență realitatea contempora
nă a României : „De cind la con
ducerea partidului și statului se 
află Nicolae Ceaușescu, eminentă 
personalitate politică și patriot în
flăcărat, poporul român a repurtat 
mari succese în toate domeniile e- 
conomiei naționale, al științei, cul
turii, vieții sociale, în dezvoltarea 
generală a României. In cadrul 
complex al politicii de pace și_ co
laborare desfășurată în România, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român. în frunte cu președin
tele Nicolae Ceaușescu, solidarita
tea, prietenie și colaborarea cu ță
rile arabe ocupă un loc de seamă", 
se arată în articol.

(Agerpres)

„Pentru o Europă liberă de arme nucleare!“
VIENA 16 (Agerpres). — Sub de

viza „Pentru o Europă liberă de 
arme nucleare", la Viena s-au des
fășurat lucrările Forumului național 
al militanților pentru pace din Aus
tria. la care au fost reprezentate 
zeci de organizații antimilitariste, 
sindicale, de tineret și femei. în ca
drul reuniunii au fost discutate pro
bleme ale luptei pentru pace și 
dezarmare, pentru salvarea omenirii 
de pericolul unui război nuclear. în 
documentul adoptat de forum s-a e- 
videntiat că lichidarea cît mai grab
nică a armelor nucleare cu rază

Reuniune ministerială a țărilor neutre 
și nealiniate europene

NICOSIA 16 (Agerpres). — în ora
șul cipriot Limassol s-au deschis lu
crările reuniunii miniștrilor de ex
terne din țările neutre și nealiniate 
europene participante la Consfătui
rea pentru securitate și cooperare în

î ••• | • ■ •• • -In sprijinul instauram unui climat 
de pace în America Centrală

LIMA 16 (Agerpres). — Președin
tele Perului. Alan Garcia, s-a pro
nunțat în favoarea realizării unui 
climat real de pace, securitate și 
cooperare în America Centrală și a 
reafirmat sprijinul guvernului său 
fată de cauza dreaptă a poporului 
nicaraguan vizînd apărarea principii
lor suveranității și independentei na
ționale. neamestecului în treburile 
interne, autodeterminării popoarelor, 
într-o declarație făcută la Lima, 
după primirea coordonatorului ad
junct al Comisiei Politice Executive 
a Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională (F.S.L.N.) din Nicaragua, 
Bayardo Arce, șeful statului peruan 
a evidențiat bunele raporturi de coo
perare dintre cele două țări, pro- 
nunțîndu-se pentru continua lor dez
voltare și diversificare.

QUITO 16 (Agerpres). — într-o re
zoluție asupna Americii Centrale a- 
doptată în capitala ecuadoriană la 
încheierea unei reuniuni a conduce
rii Parlamentului Andin este expri
mat sprijinul față de acele iniția

CONDAMNARE A REGIMULUI INUMAN 
DE APARTHEID DIN R.S.A.

HARARE 16 (Agerpres). — în ora
șul Chinhoy din Republica Zim
babwe s-au încheiat lucrările semi
narului internațional în problema 
Namibiei. organizat sub egida 
O.N.U. Comunicatul final dat publi
cității la sfîrșitul reuniunii condamnă 
cu fermitate politica de apartheid 
promovată de regimul minoritar ra
sist de la Pretoria, care ocupă în 
mod ilegal teritoriul Namibiei. Tot
odată, documentul denunță perma
nentele acțiuni de agresiune ale 
R.S.A, față de țările africane inde
pendente din „prima linie".

Participanții la seminar s-au pro
nunțat în favoarea urgentării accesu
lui la independență al poporului na- 
mibian, prin organizarea unor ale
geri libere, sub egida Națiunilor 
Unite, conform principiului „un om 
un vot", singura modalitate de re
glementare a problemei namibiene, a 
asigurării păcii și stabilității în Afri
ca australă.

NAIROBI 16 (Agerpres). — în ca
pitala Kenyei a avut loc o aduna
re consacrată unei campanii la ni
vel national de solidaritate și spri
jin pentru populația de culoare din 
Africa de Sud. victimă a regimului 
de apartheid. Cu acest prilej, s-a re
levat că regimul de la Pretoria i-a 
privat pe africani de pămînturile lor. 
i-a izgonit și i-a plasat în adevăra
te lagăre de concentrare. Kenya se 
pronunță pentru eliminarea imedia
tă a sistemului inuman de apartheid 
în Africa de Sud. pentru elimina
rea ultimelor vestigii ale colonialis
mului pe continent, s-a subliniat îri 
cursul reuniunii.

Autoritățile rasiste de la Pretoria

ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI SOVIETO-FRAN-
CEZE. La Moscova s-au încheiat 

I sîmbătă convorbirile dintre pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikolai Rîjkov, și primul 
ministru al Franței. Jacques Chi- 

Irac. După cum transmite agenția 
T.A.S.S., s-a exprimat speranța că 
actualele contacte vor contribui la 

I îmbunătățirea relațiilor sovieto- 
franceze, la adîncirea înțelegerii 
reciproce in problemele fundamen
tale ale securității europene și in- 

| temaționale.
PRIMIRE. Secretarul general al 

1C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, Jambîn Batmunh,

Il-a primit pe secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
aflat într-o vizită oficială în aceas
tă țară. J. Batmunh a subliniat do
rința R.P. Mongole de a se asigura 
pacea și securitatea în zona Asiei 
și Oceanului Pacific.

CONGRES. Cooperativizarea a 
devenit o necesitate a dezvoltării 

| agriculturii, ea facilitînd planifica
rea acestui sector, folosirea cuce- 

Iririlor tehnico-științifice pentru 
sporirea randamentului pămîntului 
și asigurînd, totodată, progresul 
social al țăranului — a arătat Fi
del Castro, președintele Consiliului 

I de Stat și al Consiliului de Miniș
tri ale Republicii Cuba, în discur- 

Isul rostit la deschiderea celui de-al 
VII-lea Congres al Asociației Na
ționale a Micilor Agricultori 

. (A.N.A.P.), de la Havana.

■ SCRUTIN. Rezultatele finale ale 
alegerilor generale desfășurate la 

123 aprilie în Indonezia în vederea 
desemnării celor 400 de membri ai 
noului parlament vor fi cunoscute 

Ila 6 iunie, s-a anunțat oficial la 
Jakarta. Numărarea voturilor este 
dificilă, dată fiind întinderea arhi- 

. pelagului. Membrii noului parla

medie de acțiune din Europa cores
punde intereselor vitale ale poporu
lui austriac.

PARIS 16 (Agerpres). — La Jean- 
ville a început simbătă Reuniunea 
națională a militantilor pentru pace 
din Franța. Participă reprezentanți 
ai diferitelor partide politice și or
ganizații obștești, oameni de știință, 
scriitori, artiști.

Pe agenda reuniunii figurează, în 
principal, probleme privind lichidarea 
armelor nucleare din Europa.

Europa (C.S.C.E.). Pe agenda lucră
rilor se află analiza evoluțiilor în
registrate la reuniunea general-eu- 
ropeană de la Viena, căile de inten
sificare a cooperării dintre țările 
europene neutre și nealiniate.

tive care susțin intensificarea dialo
gului și permit instaurarea păcii în 
regiune prin intermediul soluțiilor 
politice, pașnice, precum demersuri
le „Grupului de la Contadora" și 
planul costarican — transmite agen
ția Prensa Latina. De asemenea, a 
fost reafirmat sprijinul față de ac
țiunile forurilor legislative din țări
le acestei zone vizînd crearea unui 
parlament centroamerican.

MADRID 16 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei efectuate în Spania, 
președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a subliniat intr-o con
ferință de presă că țara sa oferă 
„garanții absolute", potrivit cărora 
nu se va permite elementelor contra
revoluționare nicaraguane să utili
zeze teritoriul costarican pentru a 
lansa acțiuni împotriva guvernului 
sandinist. Președintele costarican iși 
continuă turneul în state vest-euro- 
pene, urmînd să viziteze Marea Bri- 
tanie, Belgia, Franța, R.F. Germania 
și Italia, informează agenția E.F.E.

folosesc orice prilej și orice pretext 
pentry a se răfui cu cei ce se pro
nunță împotriva apartheidului. Re
cent. Consiliul orașului Soweto a a- 
menințat cu expulzarea de la do
miciliu pe Winnie Mandela, soția li
derului Congresului Național Afri
can, aflat, după cum se știe, întem
nițat.

HARARE 16 (Agerpres). — în oa- 
pitala Republicii Zimbabwe s-au dat 
publicității noi amănunte în legătu
ră cu actul criminal comis de a- 
genti ai Africii de Sud. care au di
namitat un imobil din plin centrul 
orașului Harare. Investigațiile au re
levat că explozia produsă la sediul 
misiunii Congresului Național Afri
can din capitala zimbabweană urmă
rea eliminarea fizică a reprezentan
tului A.N.C.. Reddy Mazimba. în a- 
tentat a fost ucisă o femeie, iar doi 
copii au fost grav răniți.

HARARE 16 (Agerpres). — Potri
vit știrilor sosite din Pretoria în 
capitala Republicii Zimbabwe, cinci 
muncitori africani au murit, iar alți 
trei au fost răniți în urma unui 
accident la mina de aur a corpora
ției ..Rand Mines" din apropierea 
orașului Johannesburg.

Frecventele accidente survenite în 
minele sud-africane reprezintă re
zultatul direct al economiilor făcu
te de monopoluri în achiziționarea și 
instalarea de echipamente de secu
ritate. Astfel. în septembrie anul 
trecut. lipsa celor mai elementare 
norme si echipamente de protejare 
la mina ..Kinross" s-a soldat cu un 
bilanț tragic : 177 de morți. cea mai 
mare catastrofă minieră din ultimii 
50 de ani.

ment și alte 500 personalități alese 
sau delegate vor constitui Aduna
rea Consultativă a Poporului, care
11 va desemna pe președintele re
publicii. La funcția supremă în 
stat candidează președintele Su
harto. relatează agenția Taniug.

ÎN HAITI, Consiliul Național de 
Guvernămint (C.N.G.), a desemnat 
un organism electoral provizoriu, 
alcătuit din nouă membri, însărci
nat cu organizarea și supraveghe
rea alegerilor municipale, legisla
tive și prezidențiale care vor avea 
loc în țară în acest an — informea
ză agenția Prensa Latina. Compo- 
nenții acestui organism reprezintă 
organizații sociale și democratice, 
Curtea Supremă de Justiție, 
C.N.G. etc.

REUNIUNE. La Ciudad de Gua
temala s-au încheiat lucrările re
uniunii ministeriale anuale a Con
siliului regional de cooperare agri
colă (CORECA). la care au parti
cipat reprezentanți din Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Mexic, Ni
caragua. Panama. Republica Domi
nicană și Salvador — informează 
agenția E.F.E. Au fost analizate 
aspecte privind activitățile din acest 
sector, afectate de datoria externă, 
precum și probleme ale cooperării 
tehnice.

RATA INFLAȚIEI ÎN MAREA 
BRITANIE s-a ridicat la 4,2 Ia 
sută în luna aprilie, inregistrînd 
nivelul cel mai ridicat din ultimele
12 luni. Această știre, anunțată de 
Ministerul Muncii de la Londra, a 
determinat o serie de personalități 
ale opoziției laburiste să critice 
sever politica guvernului conserva
tor, care conta mult pe atuul tine
rii sub control a inflației în cam
pania electorală pentru alegerile 
de la 11 iunie.

Congresul P. S. U. din 
Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 16 
(Agerpres). — Sîmbătă au continuat 
lucrările celui de-al VlII-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit din 
Berlinul Occidental.

în numele Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti- 
cipanților, tuturor militantilor parti
dului le-au fost transmise de către 
reprezentantul P.C.R., Ion Catrinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., un cald 
salut tovărășesc și cele mai bune 
urări de succes în desfășurarea lu
crărilor congresului.

R. P. BULGARIA

Congresul Frontului Patriei
SOFIA 16 (Agerpres). — La Sofia 

s-au încheiat lucrările celui de-al
10-lea  Congres al Frontului Patriei 
din R.P. Bulgaria.

Tovarășul Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședinte al Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, a rostit o cuvîntare în fața 
participanților.

Penco Kubadinski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B.. a fost 
reales președinte al Consiliului Na
țional al Frontului Patriei.

încheierea Congresului 
P. C. din Grecia

ATENA 16 (Agerpres). — La Atena 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist din Grecia la care au parti
cipat peste 1 000 de delegați, pre
cum și reprezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești de peste 
hotare.

Delegații au aprobat in unanimita
te rezoluția celui de-al XII-lea Con
gres al P. C. din Grecia.

ORIENTUL
MIJLOCIU

RIAD 16 (Agerpres). — Regele 
Fahd al Arabiei Saudite a declarat 
că. in cursul recentelor convorbiri 
cu lideri din Marea Britanie. Fran
ța si Spania — cu prilejul turneu
lui efectuat în Europa — a găsit o 
largă înțelegere față de justețea cau
zei palestiniene, ca și față de drep
turile poporului palestinian. Pe de 
altă parte, suveranul saudit a re
levat că discuțiile pe care le-a avut 
cu conducătorii arabi în legătură cu 
aspecte ale cauzei palestiniene au 
dus la diminuarea unor deosebiri de 
vederi si la realizarea de progrese 
vizînd definirea unei strategii co
mune în această problemă.

CAIRO 16 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul egiptean al aface
rilor externe. Abdel Esmat Meguid, 
a declarat că tara sa sprijină efor
turile întreprinse de secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, vizînd convocarea unei con
ferințe internaționale consacrate O- 
rieritului Mijlociu. El a sublimat im
portanta eforturilor continue în di
recția eliminării deosebirilor de po
ziții între părțile interesate privind 
problema formei forumului interna
țional.

DOHA 16 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat cotidianului qatarez 
„Arrayah", ministrul de stat pentru 
afaceri externe al Egiptului, Boutros 
Ghali. a arătat că pacea în Orientul 
Mijlociu va putea fi restabilită nu
mai printr-o soluționare pe cale paș
nică a problemei palestiniene, prin 
restabilirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv de 
a-și crea un stat propriu, indepen
dent. ,

INSTITUTUL NAȚIONAL DE I 
STATISTICA AL FRANȚEI a dat 
publicității previziunile sale în le- I 
gătură cu evoluția principalilor in- | 
dicatori economici pentru anul 
1987. Astfel, rata inflației va ațin- . 
ge în acest an, in Franța, nivelul 
de 3,5 la sută, ceea ce reprezintă I 
cu 1,1 la sută mai mult decît pre
viziunile guvernamentale. De ase- I 
menea, pînă la sfîrșitul acestui an | 
se va ajunge la o rată a șomajului 
de 11,7 la sută din populația activă i 
a țării. Numărul persoanelor fără I 
un loc de muncă se va ridica, ast- 1 
fel, la 2 560 000.

CHIRURGIE VETERINARA. La I
Beijina s-au deschis lucrările unei 
conferințe internaționale de acu- i
punctură veterinară la care parti- I
cipă 220 specialiști din 26 de țări. ■
In cursul lucrărilor vor fi prezen
tate comunicări privind aplicarea 
unor metode moderne de chirurgie |
veterinară cu folosirea laserilor. a 
microundelor și acelor magnetice, ■
relevă agenția China Nouă.

ACCIDENT. Ca urmare a cioc
nirii în portul olandez Rotterdam I 
a unui vas de cabotaj hondurian I 
cu un petrolier aparținînd compa
niei „Mobil France", circa 500 tone I 
de petrol au fost deversate în mare | 
prin spărtura produsă în bordul 
petrolierului. Autoritățile portuare ■ 
au interzis imediat circulația va- I 
selor în radă, spre a preveni iz- I 
bucnlrea unui incendiu. In același 
timp au fost luate măsuri pentru I 
a se reduce la minimum urmările | 
poluării cu petrol. Se așteaptă că 
operațiunile de curățire a apelor ■ 
vor dura două zile. A fost deschisă 
o anchetă pentru a se determina 
cauzele coliziunii. Accidentul este i 
unul dintre cele mai grave petre
cute în rada portului Rotterdam 
in ultimii ani. i

PROTEST. In pofida mitinguri- ' 
lor de protest organizate împotri- . 
va prezenței militare străine în 
țară, autoritățile guvernamentale 
de la Port-Au-Prince au permis ■ 
instalarea în țară a unui contin
gent de consilieri militari nord- 
americani — transmite agenția ■ 
Prensa Latina.
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