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PUTERNICĂ ANGAJARE MUNCITOREASCĂ 
PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ

A SARCINILOR ECONOMICE
Puternic mobilizați de însuflețitoarele îndem

nuri și orientări date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oame
nii muncii din întreaga țară raportează noi și 
remarcabile succese în întrecerea socialistă. Pre
tutindeni — in industrie și agricultură, in insti
tute de cercetări și proiectări, pe șantierele de 
construcții, in toate domeniile de activitate - se 
acționează cu energii sporite pentru îndeplini
rea planului și angajamentelor.

in ședința de vineri, 22 mai, a Comitetului 
Politic Executiv cl C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că există toate 
condițiile ca, printr-o mai bună organizare a 
producției și a muncii, să se asigure sporirea 
continuă a eficienței întregii activități econo
mice, înfăptuirea cu succes a prevederilor de 
plan pe acest an și pe întregul cincinal. In 
acest scop, s-a indicat să se acorde o atenție

deosebită utilizării cu randament maxim a tu
turor capacităților de producție, reducerii în 
continuare a costurilor de producție, a consu
murilor materiale și energetice. S-a indicat, de 
asemenea, să se ia măsuri terme pentru o mai 
judicioasă folosire a forței de muncă și s-a cerut 
să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru 
realizarea programelor de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției, în vederea 
creșterii mai accentuate a productivității mun
cii, ridicării la un nivel mai înalt a întregii ac
tivități de producție, in centrul activității tutu
ror unităților economice — a subliniat și cu 
acest prilej secretarul general al partidului - 
trebuie să stea preocuparea pentru realizarea 
unei înalte calități a produselor, care să răs
pundă, din toate punctele de vedere, celor mai 
mari exigențe. La fiecare loc de muncă să se 
creeze o puternică opinie muncitorească și un

înalt sîmț de răspundere pentru lucrul bine fă
cut, de bună calitate, să fie întronată o discipli
nă și ordine desăvîrșite. S-a subliniat că in acti
vitatea generală de realizare a planului se im
pune aplicarea cu mai multă fermitate a hotă- 
rîrilor privind creșterea rolului și atribuțiilor cen
tralelor industriale, ca tutelare de plan și unități 
de bază ale autoconducerii și autogestiunii 
economico-financiare. O cerință de prim ordin 
in fața tuturor colectivelor muncitorești este 
aceea a realizării producției fizice și a celei 
destinate exportului, in cele mai bune condiții 
de calitate, fabricării și livrării la termenele sta
bilite a tuturor produselor prevăzute în contrac
tele încheiate cu partenerii de peste hotare.

Prezenți, ieri, in mijlocul colectivelor din di
ferite întreprinderi, corespondenții „Scinteii” au 
transmis numeroase vești despre fapte ale ab
negației și hărniciei muncitorești.
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Bun venit pe pămîntul României!

Producția fizică
MUREȘ. Desfășurind larg între

cerea socialistă pentru îndepli
nirea si depășirea planului pro
ducției fizice la fiecare sor
timent. colectivele de oameni 
ai muncii din ramurile chi
miei. electronicii și electrotehnicii, 
construcțiilor de mașini și de pre
lucrare a lemnului din județul 
Mureș au realizat, în perioada care 
a trecut din acest an, însemnate 
sporuri de producție. Astfel, ca re
zultat al aplicării unor valoroase 
inițiative muncitorești și transpu
nerii in viață a măsurilor de or
ganizare și modernizare a produc
ției, colectivele din aceste ramuri 
au realizat, in plus fată de sar
cinile de plan, peste 32 000 kilo
metri conductori electrici izolați, 
produse ale industriei electronice, 
electrotehnice și de mecanică fină 
in valoare de 50 milioane lei, 
14 607 tone amoniac de sinteză, 
9 428 tone îngrășăminte chimice. 
1 886 m.c. prefabricate din beton 
armat, 6 962 m.c. cherestea. 94 100 
m.p. furnire estetice și alte pro
duse utile economiei naționale. In 
rindul colectivelor care și-au în
scris numele la panoul de onoare 
al fruntașilor se numără cele de 
la întreprinderea „Electromureș" 
și combinatul „Azomureș" din 
Tîrgu Mureș, întreprinderea de 
prefabricate din beton și I.F.E.T. 
Mureș-Reghin. (Gheorghe Giurgiu).

GORJ. Angajați cu toate forțele 
In marea întrecere pentru a da 
tării cit mai mult cărbune ener
getic, oamenii muncii din cadrul 
întreprinderii miniere Rovinari 
acționează stăruitor pentru con
tinua îmbunătățire a tehnologiilor 
de lucru. Ca rezultat al eforturilor 
depuse, 7 brigăzi au înregistrat. în 
perioada ce a trecut din 1987, pro
ducții record, aducindu-și o contri-

peste prevederi
buție însemnată la depășirea pla
nului. la nivelul întreprinderii, cu 
peste 300 000 tone lignit.

— Brigada noastră — a ținut să 
ne spună minerul Gheorghe Lâcă- 
tușu, șeful echipajului de pe ex
cavatorul 1 400-02 din cariera Ro- 
vinari-Est — acordă toată atenția 
funcționării ireproșabile a circui
tului de benzi și a utilajului con
ducător. Aplicînd măsurile pre
văzute în programul de perfecțio
nare a organizării și de moderni
zare a procesului de producție, am 
trecut la inversarea fluxului teh
nologic pe treptele de lucru infe
rioare. pentru a pune in valoare 
noi rezerve și a crea posibilitatea 
ca cel puțin două excavatoare cu 
rotor să funcționeze cu precădere 
în stratul de cărbune. Datorită a- 
cestor preocupări, cariera noastră 
a înregistrat permanent sporuri de 
producție. Numai in perioada care 
a trecut din luna mai aceste spo
ruri se ridică la peste 50 000 tone 
cărbune. (Dumitru Prună).

HUNEDOARA : Harnicii mi
neri din munții Poiana Ruscăi 
din cadrul întreprinderii minie
re Hunedoara continuă șirul suc
ceselor in producție. La minele 
Teliuc și Ghelar, in cariere se 
desfășoară o susținută Întrecere 
socialistă pentru a se extrage cit 
mai mult minereu de fier, dolomi- 
tă și talc pentru siderurgie. Prin
tr-o organizare superioară a mun
cii în toate schimburile, minerii de 
aici au depășit productivitatea 
muncii cu 5 la sută, realizînd peste 
prevederi o producție-marfă în va
loare de 8,4 milioane lei, iar, la 
producția netă peste 9 milioane 
lei. întregul spor de producție a 
fost obținut în condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale cu 77 lei la 
1 000 lei producție-marfă. (Sabin 
Cerbu).

Contractele la export — onorate la termen
BRAȘOV : în cursul zilei de ieri, 

de pe rampa de încărcare a între
prinderii ,.Rulmentul" din Brașov 
au fost expediate noi loturi de 
rulmenți in U.R.S.S., Italia, S.U.A., 
Elveția, Danemarca, Brazilia, Spa
nia și Maroc. Economistul Gligor 
Buți, șeful biroului export, ne-a 
spus :

— întreprinderea noastră a li
vrat în acest an, peste prevederile 
de plan, o cantitate de rulmenți in 
valoare de 17 milioane lei, ca ur
mare a unor cereri exprese din 
partea mai multor parteneri de 
peste hotare.

Realizările constructorilor de 
rulmenți brașoveni in domeniul 
activității de comerț exterior sint 
cu atît mai meritorii, cu cit ei iși 
onorează in mod exemplar toate 
obligațiile contractuale pe care le 
au cu partenerii din peste 50 de 
țări ale lumii. Și încă un fapt : 
planul la export pe 1987 este aco
perit integral cu comenzi, ceea ce 
ilustrează aprecierea de care se 
bucură rulmenții brașoveni pe 
toate meridianele globului. Iar ex

plicația acestei aprecieri rezidă atît 
în înaltele performanțe ale pro
duselor, cit și in promptitudinea 
cu care sint onorate contractele în
cheiate. (Nicolae Mocanu).

ARAD : Colectivul de oameni al 
muncii de la întreprinderea de va
goane din Arad a finalizat și expe
diat la export, înainte de termenul 
planificat, un lot de 60 de vagoane 
de călători. Realizarea în devans a 
acestor produse a fost posibilă 
datorită implementării operative 
pe fluxurile de fabricație a unor 
tehnologii noi, de mare randament 
și materializării, intr-un timp 
foarte scurt, a unor propuneri 
formulate de oamenii muncii. 
Dintre acestea se remarcă punerea 
in funcțiune, in cadrul secției 
carcase, a unui dispozitiv universal 
conceput și realizat în întreprin
dere, . introducerea tehnologiei de 
tăiere cu plasmă, in vederea folo
sirii tablei direct din rulou și eli
minarea operațiilor de ștanțare și 
sudare. (Tristan Mihuța).

Produse cu performanțe superioare
TELEORMAN : Acordind o aten

ție deosebită înnoirii și moderni
zării producției, colectivul între
prinderii de mașini electrice Turnu 
Măgurele a lansat în fabricația de 
serie noi tipuri de motoare de înal
tă tensiune, de construcție specială, 
care au trecut cu succes probele de 
stand.

— Noile tipuri de motoare elec
trice — ne spune directorul între
prinderii. inginerul Vasile Scarlat 
— au puterea de 160 kW și, res
pectiv. 500 kW și sînt destinate unor 
unități economice cu profil minier 
și energetic. Materializind astfel 
importante prevederi din progra

mele prioritare de fabricație, co
lectivul nostru a ridicat la 18 nu
mărul tipodimensiunilor de motoa
re electrice realizate pină în pre
zent. (Stan Ștefan).

DÎMBOVIȚA : La întreprinderea 
de utilaj petrolier din Tirgovișle se 
desfășoară acțiuni susținute de în
noire și modernizare a producției. 
Printre cele mai noi realizări in 
acest domeniu se numără instalația 
de foraj F—150, destinată forării 
sondelor cu adîncimi pină la 3 500 
metri. Este o instalație ce se re-

Mihail Sergheevici Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
s-a născut la 2 martie 1931. în satul 
Privolnîi. din ținutul Stavropol, în- 
tr-o familie de țărani ruși.

La scurt timp după Marele Război 
pentru Apărarea Patriei, la vîrsta de 
15 ani, a început să lucreze ca me
canizator la o stațiune de mașini și 
tractoare. Continuînd studiile, în anul 
1955 a absolvit cursurile Fa
cultății de științe juridice de 
la Universitatea „M. V. Lo
monosov", din' Moscova. în 
anul 1967 a absolvit și Institu
tul agronomic din Stavropol, 
specialitatea agronom-eco- 
nomist.

în activitatea sa politică, 
anul 1952 a constituit un mo
ment hotărîtor 
în rîndurile 
P.C.U.S.

A continuat-să 
în cadrul 
linie de 
absolvirea 
Gorbaciov 
Stavropol 
Comitetului orășenesc Stavro
pol al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, adjunct al 
șefului Secției propagandă și 
agitație și apoi secretar doi și 
prim-secretar al Comitetului 
de ținut al Comsomolului.

în martie 1962, M. S. Gor
baciov a fost promovat orga
nizator de partid al Direcției 
teritoriale 
colhozurilor 
din ținutul 
același an, 
devine șef al secției pentru 
organele de partid a Comite
tului de ținut al P.C.U.S. In 
septembrie 1966 este ales 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Stavropol.

Din august 1968, M. S. Gor
baciov activează ca secretar 
doi, iar în aprilie 1970 este 
ales prim-secretar al Comite
tului de ținut Stavropol al P.C.U.S.

M. S. Gorbaciov este membru al 
C.C. al P.C.U.S. începînd din anul 
1971. A fost delegat la 
XXII, XXIV, XXV, 
XXVII ale partidului.

în anul 1978 a fost ales secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. în anul 1979 — mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S. în octombrie 1980 a 
fost trecut din rindul membrilor su- 
pleanți în rindul membrilor Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.

La plenara extraordinară a C.C. 
al P.C.U.S. din 11 martie 1985, 
M. S. Gorbaciov a fost ales secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
vietice.

M. S. Gorbaciov este deputat 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. în 
gislaturile 8—11, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Pentru meritele sale față de parti-

dul comunist și statul sovietic, 
M. S. Gorbaciov a fost distins de trei 
ori cu „Ordinul Lenin", cu ordinele 
„Revoluția din Octombrie", „Steagul 
Roșu al Muncii", cu alte înalte dis
tincții.

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă au acordat si acordă 
consecvent o importanță 
bunelor relații

deosebită
cu Uniunea Sovietică.

(Continuare in pag. a IV-a)

prin intrarea 
membrilor

activeze atît 
P.C.U.S., cît și pe 
Comsomol. După 

universității. M. S. 
lucrează în ținutul 
ca prim-secretar al

de producție a 
și sovhozurilor 

Stavropol. În 
în decembrie.

Congresele 
XXVI și

So-

în 
le-

întemeiate pe principiile și idealuri
le socialismului, prietenia și colabo
rarea multilaterală dintre popoarele 
noastre, cu vechi și bogate tradiții, 
s-au dezvoltat permanent.

Un loc insemnat in cadrul acestor 
relații îl ocupă conlucrarea pe plan 
economic, schimburile comerciale și 

■ cooperarea cu Uniunea Sovietică de- 
ținind in mod constant ponderea 
principală în ansamblul raporturilor 
economice externe ale României, în 
concordanță cu posibilitățile tot mai 
largi pe care le oferă economiile ce
lor două țări, realizarea prevederilor 
Programului de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică pină in anul 2000. semnat de 
cei doi conducători de partid, cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate 
in mai anul trecut de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in U.R.S.S., des
chide o largă perspectivă extinderii

și diversificării relațiilor economice 
dintre țările noastre, creșterii schim
bului de mărfuri, adîncirii cooperă
rii și specializării in producție, so
luționării unor probleme economice 
majore de interes reciproc. O deo
sebită importanță se acordă cola
borării țărilor noastre în cadrul 
C.A.E.R.

Se extind, de asemenea, schimbu
rile de experiență, pe linie de 
partid și de stat, între orga
nizațiile de masă și obștești, 
în diverse domenii ale con
strucției socialiste.

Acționind in lumina hotărî- 
rilor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., pe baza principiilor 
deplinei egalități în drepturi, 
respectării independenței și 
suveranității naționale, nea
mestecului în treburile inter
ne. avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești. Parti
dul Comunist Român, Româ
nia socialistă fac totul pentru 
ca atît colaborarea pe plan 
politic, economic, tehnico-ști- 
ințific și în alte domenii, cît 
și conlucrarea pe arena inter
națională să cunoască o dez
voltare și mai puternică, 
interesul popoarelor 
al cauzei generale 
lismului, progresului 

în dezvoltarea 
româno-sovietice, legăturile de 
prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, întîlnirile la nivel 
înalt au un rol esențial

Prin însemnătatea lor deo
sebită, convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov, 
înțelegerile dintre cei doi con
ducători contribuie decisiv Ia 
amplificarea și diversificarea 
colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Poporul român salută 
satisfacție vizita 

a tovarășului 
își exprimă

în 
noastre, 

a socia- 
și păcii, 
relațiilor

cu 
în țara 

Mihail 
convin-

noastră 
Gorbaciov, 
gerea că relațiile tradiționale de 
prietenie 
sovietice se 
neîncetat, .în 
zei generale 
greșului și 
piața 
Nicolae 
Mihail Gorbaciov, 
vor avea Ioc vor 
importantă pagină 
relații dintre cele 
și popoare, vor da un nou 
dezvoltării multilaterale a colaborării 
româno-sovietice.

Animat de sentimente de prietenie 
și stimă, poporul român primește pe 
înaltul oaspete cu căldură si cu tra
diționala urare „BUN VENIT PE 
PĂMÎNTUL ROMÂNIEI !“.

și colaborare româno- 
vor dezvolta și întări 
folosul reciproc, al cau- 
a socialismului, 

păcii în lume,
întilnire dintre

Ceaușescu și 
convorbirile

Înscrie o nouă si
in cronica bunelor 
două partide, țări 

impuls

pro- 
Apro- 

tovarășul 
tovarășul 

ce

Un nou succes 
ui constructorilor 

podului de Iu Cernavodă
în dreptul orașului Cer

navodă, unde se intîlnesc 
trei mari ctitorii ale „Epo
cii Nicolae Ceaușescu" — 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, Centrala nucleară 
și noul pod cu două fire 
de cale ferată și autostradă 
— am asistat la un impor
tant moment de muncă. 
Deasupra fluviului, chiar 
în mijlocul albiei, se ridi
cau ultimele confecții me
talice ale noului pod dună
rean. Cele două tălpi supe
rioare, în greutate de 40 
tone fiecare, aduse la intîl- 
nirea lor de formațiile con
duse de Ion Saviuc și Ni
colae Ștefănescu, pe par
cursul celor 190 de metri, 
au reușit să se înscrie in 
cota de toleranță. Toleranță 
de un singur milimetru ! 
Un milimetru aflat la mij
locul Dunării, deasupra 
apei, la 60 de metri. Un 
milimetru tolerantă pentru 
un pod ale cărui deschideri 
au o lungime de 470 de me
tri. Un milimetru pentru 
12 500 tone de oțel cit în
sumează greutatea confec
țiilor metalice montate în 
tablier.

...Joi, 21 mal. Cele două 
uriașe macarale realizate 
la Pitești își înalță brațele. 
Poartă între ele, ca între 
două miini cu nervii de 
oțel, una din cele două 
tălpi superioare. Ridică 
fără încordare, lin. Și, to
tuși, o anume încordare a 
existat. Cind 7 în momen
tul cind milimetrul de tole
ranță dispăruse. Să notăm 
că joi, la Cernavodă, a fost 
cea mai călduroasă zi din

această primăvară. Căldura 
a contribuit la dilatare și... 
Inginerul Emanoil Iacob, 
șeful brigăzii nr. 6 a An
treprizei poduri București, 
care are la activ podurile 
de la Giurgeni — Vadu Oii, 
Borcea la Fetești, sincro- 
liftul pentru ridicarea na
velor de la Tulcea și alte 
lucrări de anvergură, știe 
insă ce este de făcut. Știe 
fiindcă e convins că mon- 
torii experimentați nu pot 
greși. Și n-au greșit. După 
ce totul a fost gata, cind 
cele două tălpi au fost a- 
șezate exact cum stabilise 
proiectantul pe planșetă, 
l-am întrebat :

— Ce s-ar fi întimplat 
dacă...

— Nu putea să se întîm- 
ple. Totul a fost de la soa
re. Astăzi aș fi vrut să fie 
o zi cu nori, mai puțin 
caldă.

— Și totuși...
— La podari nu există 

totuși. La noi este ca la 
aviatori. Nu greșești decit 
o dată.

Adjunctul de brigadă 
Marcel Pirvulescu. care a 
Urmărit dialogul, intervine:

— Știu la ce vă referiți. 
Că este cel mai mare pod 
în tablier de peste Dunăre. 
Că totalul confecțiilor me
talice însumează 12 500 
tone. Că deschiderea cen
trală are 190 metri, față de 
140 metri cit a avut cea de 
la Borcea. Că numai cite o 
miime de micron la cele 
170 978 de nituri și zeci de 
mii de șuruburi ar fi putut 
crea un decalaj mai mare

decit milimetrul pe care ni 
l-a lăsat proiectantul. Dar 
ne-am înscris perfect in 
cote, incit am fi putut 
chiar renunța la toleranța 
prevăzută...

Dialogul se întrerupe, 
începe altul. Montorii de 
sub pod, prin intermediul 
lui Marcel Pirvulescu, co
munică maistrului Ioan 
Sîrbu, aflat la comanda in
stalației hidraulice de 1 000 
de atmosfere, situată la ca
pătul părții centrale a po
dului, cum se prezintă a- 
cest gigant fagure de oțel. 
Comenzile scurte sînt exe
cutate precis. Sint aproape 
simultane cu cuvintele. In
tre timp, urmăresc ce se 
întîmplă pe pod. Micile 
cuptoare, unde niturile se 
aduc la incandescență, 
acum in plină zi de mai,

nu ne mai par niște sori 
mici ca la începutul lui 
martie. Nituitorii le iau în 
clești cu o dexteritate de 
chirurg. Nituirea propriu- 
zisă durează exact numă
rul de secunde prevăzut. 
Trec pe pod de la un capăt 
la altul. Montorii sint la 
datorie. Unii asamblează 
lonjeroane, alții rigle și 
contravinturi. Niște piese 
metalice intre două și 
cincizeci de tone. Sînt 
prinși în centuri de sigu
ranță. Neclintiți la datorie 
— pe ploaie și arșiță, pe 
ger și pe vînt. Eroi cu 
nume de oameni : Augus
tin Lorenț, Florea Bără- 
gău, Platon Pavlov, Ilie 
Ivanov, Manole Petrea, 
Stancu Dinu, Gheorghe 
Scinteie, Ion Coroiu, Cos- 
tel Ion, Dragomir Niță,

Aurel Șerban, Aurel Apos- 
tu. Ei muncesc in punctele 
coordonate de inginerii 
Gabriel Nicolau, Alexan
dru Urs, Daniel Nițu, Ci
cerone Dușmanu și Mirel 
Marinescu, tineri care sint 
la primul lor pod, dar care 
au crescut o dată cu aceas
tă ctitorie din oțel și beton. 
Oameni de nădejde sint și 
cei din formațiile conduse 
de maiștrii Toader Gîță, 
Mihai Vătăvoiu. Ion Mo- 
căniță, Nicolae Boțea și Se
bastian Neagu.

— De cind am ieșit mon- 
tor fac poduri — ne spune, 
la despărțire. Marcel Pir
vulescu. Cred că puse cap 
la cap sînt vreo 5 km. Toa
te în tablier. Adică din 
oțel. Podurile sînt miini de 
oțel care se string peste 
ape. (Mihai Vișoiu).

! Formele democratice de conducere a societății!,.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — ț
j inițiate de partid iși confirmă viabilitatea } 
! } 
j Azi, despre : j
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ÎN AGRICULTURĂ

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR 
-hotărîtoare pentru recolta acestui an

♦ Prin utilizarea din plin a mijloacelor mecanice și 
participarea la muncă în cîmp a tuturor locuitorilor de la 
sate să se asigure ritmuri ridicate la prășit

• Cea mai mare, atenție trebuie acordată calității lu
crărilor, îndeosebi menținerii densității optime a plantelor

Culturile Insămînțate în această primăvară au ră
sărit si se dezvoltă viguros. Precipitațiile din ultimele 
zile favorizează atît creșterea plantelor cultivate, 
cit și înmulțirea buruienilor care, lăsate să crească, 
pot stinjeni dezvoltarea culturilor. In această situa
ție se impune mai mult ca oricînd să fie intensificate 
lucrările de întreținere a culturilor. Experiența a nu
meroase unități agricole de stat și cooperatiste a de
monstrat că prașilele efectuate la timp și de bună 
calitate au un rol hotăritor asupra nivelului recoltei. 
De aceea, organizațiile de partid, consiliile populare 
și cadrele de conducere din unitățile agricole au da
toria să asigure utilizarea din plin a mijloacelor me
canice și participarea tuturor locuitorilor de la sate 
Ia prășit, astfel incit peste tot să se asigure ritmuri 
de lucru ridicate.

Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii re
zultă că, practic, prima prașilă manuală la sfecla

de zahăr s-a încheiat, iar în multe județe s-a trecut 
la efectuarea prașilei a doua. De asemenea, pînă în 
seara zilei de 22 mai, prima prașilă la floarea-soa- 
relui a fost efectuată mecanic pe 71 la sută din su
prafețe, iar manual — 73 la sută. In județele Ialomița, 
Buzău si Botoșani această lucrare, executată atît meca
nizat. cît și manual, s-a încheiat pe toate suprafețele. 
Principalele forte din agricultură sint concentrate acum 
la prăsitul porumbului, lucrare efectuată în proporție 
de 25 la sută mecanic și 17 la sută manual.

Concomitent cu intensificarea ritmului de execu
tare a prașilelor, o mare atenție trebuie acordată ca
lității acestora, pe primul plan situîndu-se asigurarea 
densității optime a plantelor și distrugerea tuturor 
buruienilor. Nu trebuie precupețit nici un efort pen
tru a efectua repede și bine lucrările de întreținere a 
culturilor, spre a se realiza recolte sporite în acest an.

ÎN PAGINA A III-A : Relatări ale corespondenților „Scinteii" 
din județele Tulcea și Bistrița-Năsăud
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î azliiespre; CONSILIILE OAMENILOR MUNCII
Este necesar ca, în cadrul consiliilor oamenilor muncii, să se dezbată temeinic problemele 

întregii activități, în mod critic și autocritic. Aceste organisme trebuie să conducă, realmente, 
întreaga activitate a întreprinderilor. Clasa muncitoare să-și spună cuvîntul în mod hotărît; 
cuvîntul ei să aibă greutatea pe care clasa muncitoare o are în producție, în conducerea societății!

NiCOLAE CEAUȘESCU

SCURT 
ISTORIC

• 1968 : Se înființează CO
MITETELE DE DIRECȚIE ALE 
ÎNTREPRINDERILOR Șl ORGA
NIZAȚIILOR ECONOMICE DE 
STAT, organe de conducere co
lectivă care asigură organizarea 
producției și a muncii, adminis
trarea și gospodărirea mijloa
celor materiale și financiare in 
vederea îndeplinirii sarcinilor de 
plan.

• 1971 : Se hotărăște ca or
ganele de conducere colectivă 
Ia nivelul întreprinderilor să 
fie COMITETELE OAMENILOR 
MUNCII, iar la nivelul centra- I 
lelor - CONSILIILE OAMENI
LOR MUNCII.

O 1972 : Se constituie în în
treprinderile industriale, de 
transport și construcții, pe șan
tiere, în întreprinderile agricole 
de stat și de mecanizare a o- 
griculturii, în institutele de pro
iectări și cercetări și în alte 
unități economice CONSILIILE 
DE CONTROL MUNCITORESC 
asupra activității economico-so- 
ciale, precum și COMISIILE PE 
DOMENII, care vor funcționa ! 
ca organisme obștești ale comi
tetelor oamenilor muncii, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid din unitățile respective.

• 1976 : Se unifică termino
logia organelor de conducere a 
centralelor și întreprinderilor in
dustriale sub denumirea unică 
de CONSILII ALE OAMENILOR 
MUNCII, iar organul operativ l| 
al acestora se numește BI
ROUL CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII.

• 1976 : Se hotărăște convo
carea, o dată la cinci ani, a 
CONGRESULUI CONSILIILOR 
OAMENILOR MUNCII DIN IN
DUSTRIE, cu scopul de a dez- | 
bate, în conformitate cu orien
tările date de partid, princi
palele probleme ale dezvoltării 
ocestei ramuri hotâritoare pen
tru progresul economiei națio
nale, al întregii noastre so
cietăți.

• 1977 : Are loc PRIMUL 
CONGRES AL CONSILIILOR 
OAMENILOR MUNCII, la care 
au participat peste 10 000 de 
reprezentanți ai clasei munci
toare, ai tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră.

• 1977 : Se constituie CON
SILIUL NATIONAL AL OAMENI- 
LOR MUNCII pe baza hotărîrii 
primului Congres al consiliilor 
oamenilor muncii.

• 1981 : Are loc AL DOI
LEA CONGRES AL CONSILIILOR 
OAMENILOR MUNCII, la care 
participă peste 11 000 de repre
zentanți ai clasei muncitoare.

• 1936 : Are loc AL TREI
LEA CONGRES AL CONSILI
ILOR OAMENILOR MUNCII, la 
care participă 11 000 de repre
zentanți ai clasei muncitoare.

CONDUCEREA COLECTIVĂ
-de 20 de ani la proba practicii

Practica noastră economică a do
vedit nu numai viabilitatea, ci și 
avantajele principiului conducerii 
colective in toate unitățile socia
liste, în Întreaga activitate produc
tivă, principiu care a ridicat pe o 
treaptă superioară democrația eco
nomică socialistă de-a lungul ani
lor. In cei aproape 20 de ani de la 
constituirea lor. organele de con
ducere colectivă din Întreprinderi 
și centrale — consiliile oamenilor 
muncii — au acumulat o experiență 
valoroasă, fiind puternic ancorate 
în viața acestora, exercitindu-și 
atribuțiile stabilite prin lege, ocu- 
pîndu-se cu autoritate, competență 
și răspundere de rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică organi
zarea și conducerea producției, rea
lizarea sarcinilor de plan, munca 
și viața colectivului.

In angrenajul conduceri! colec
tive, al autoconducerii muncitorești 
in general, verbul „a participa1' 
este mecanismul-cheie care arti
culează și pune în mișcare între
gul sistem democratic, ii dă autori
tate și forță, stabilitate și eficientă. 
Nu poate exista o conducere de
mocratică reală fără o participare 
conștientă, permanentă, activă și 
competentă, cu idei și soluții, cu 
propuneri de măsuri practice, cu 
opinii ale tuturor factorilor Im
plicați in fundamentarea decizi
ilor ; după cum nu se poate asigura 
o participare deplină, o valorificare 
operativă și optimă a tezaurului 
de idei al oamenilor muncii fără un 
cadru democratic bine structurat,

cu rigori funcționale șl atribuții 
stabilite prin lege și respectate în
tocmai.

Potrivit Legii cu privire la orga
nizarea și conducerea unităților so
cialiste de stat, „Conducerea unită
ții socialiste de stat se realizează 
pe baza principiului muncii și con
ducerii colective, prin participarea 
nemijlocită a oamenilor muncii la 
dezbaterea și soluționarea proble
melor activității economico-sociale 
a unității, la, elaborarea si înfăp
tuirea măsurilor necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
pentru imbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale întregului 
colectiv".

Pornind de la complexitatea șl 
importanța deosebită a fiecăreia 
din aceste atribuții și ale tuturor la 
un loc, se impun citeva aprecieri 
privind modul in care se manifestă 
consiliul oamenilor muncii ca for 
democratic al conducerii între
prinderii :

• atribuțiile șl acțiunile consi
liului oamenilor muncii vizează 
toate aspectele activității produc
tive, ale muncii și vieții oamenilor, 
de la elaborarea planurilor anuale 
și cincinale și stabilirea măsurilor 
pentru realizarea lor și pînă la so
luționarea problemelor sociale ;
• aceste atribuții și acțiuni tre

buie onorate exemplar, permanent 
și integral în fiecare unitate, orice 
ignorare a unei îndatoriri puțind 
afecta echilibru! activității demo
cratice în conducere ;

• fiecare om al muncii, indife
rent de funcție sau de locul de 
muncă, de la muncitorul aflat in 
miezul producției la directorul 
aflat la pupitrul conducerii opera
tive, arc posibilitatea să-și afirme 
din plin inițiativa și spiritul gos
podăresc in sistemul dezbaterilor 
democratice, participind nestinghe
rit de nimeni și de nimic ia ela
borarea deciziilor în oricare din 
domeniile aflate sub Incidența ac
tivității consiliului ;
• activitatea de for democratic 

de conducere a consiliului oameni
lor muncii nu va fi mal bine sau 
mal slab cotată decît va fi munca 
efectivă a fiecărui membru al său, 
chemat să dezbată și să decidă in 
colectiv și să înfăptuiască. în ca
drul unor răspunderi colective și 
personale riguroase, ceea ce s-a 
hotărît pentru perfecționarea între
gii activități.

Sint toate acestea la un loc ar
gumente majore ale necesității de a 
se acționa pe toate planurile pen
tru stimularea spiritului participa
tiv al tuturor membrilor consiliu
lui oamenilor muncii, al tuturor co
lectivelor la gospodărirea cu ma
ximă eficiență a fondurilor încre
dințate de societate, pentru asigu
rarea progresului susținut al eco
nomiei. Realitatea din unele în
treprinderi oferă exemple care ară
tă,'că tocmai datorită unei insufi
ciențe conștientizări, unei scăzute 
preocupări pentru ridicarea nive
lului pregătirii politice si profesio
nale' s-a ajuns Ia o insuficientă va

lorificare a forței pe care o are 
conducerea colectivă, la o anumită 
neconcordanță intre postura oame
nilor muncii de proprietari, condu
cători și beneficiari și cea de pro
ducători. Este o realitate desprinsă 
din atitudinea tolerantă, de nepă
sare a unora față de bunurile în
treprinderii în care lucrează, ati
tudine cu efecte directe asupra 
randamentelor în muncă, eficienței 
economice, disciplinei în producție 
etc. Conștiința cvadruplei calități 
a oamenilor muncii — de proprie
tari, conducători, producători și 
beneficiari — trebuie să se mani
feste permanent, viu și la cel mai 
înalt nivel al răspunderii și anga
jării in activitatea de zi cu zi. 
Din îhțelegerea clară a acestei ca
lități fundamentale de proprietari 
colectivi ai avuției țării decurge 
obligația pentru toți oamenii mun
cii, de la muncitor la ministru, 
de a participa din plin, inspirit de
mocratic, la efortul colectiv de dez
voltare a proprietății socialiste, de 
a o gospodări cu grijă maximă, de 
a lua atitudine împotriva oricăror 
manifestări de risipă. Fiecare om 
al muncii poate socoti că a parti
cipat din plin Ia dezvoltarea avu
ției societății numai atunci cind 
activității sale rodnice, la nivelul 
maxim al posibilităților la locul de 
muncă, i se adaugă interesul ne
slăbit, eficient pentru tot ce se 
intimplă în jurul său cu bunurile 
unității in care lucrează, cu bunu
rile obștii.

RĂSPUNDEREA TUTUROR
- strîns împletită 

cu răspunderea fiecăruia

V
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ÎN SPIRITUL ȘI LITERA LEGII
Potrivit prevederilor legii, consiliul oamenilor muncii este organ de conducere 

colectivă în întreprinderi și centrale, constituit din» cadre cu munci de răspundere 
de partid șl de stat, specialiști cu înaltă experiență, reprezentanți aleși ai oame
nilor muncii. In unitățile unde lucrează oameni ai muncii din rîndul naționalităților 
conlocuitoare, din consiliu fac parte și oameni ai muncii aparținind acestor na
ționalități. Adunarea generală a oamenilor muncii alege reprezentanții oamenilor 
muncii care fac parte din organele de 
celor care nu au desfășurat o activitate 
are următoarele atribuții :

0 elaborează planurile cincinale șt 
anuale ;

0 efectuează, in cazuri justificate, 
modificări ale sarcinilor anuale de pro
ducție ;

O analizează periodic și răspunde de 
modul cum sint exploatate, întreținute 
și reparate fondurile fixe din dotare ;

0 elaborează bugetul de venituri și 
cheltuieli și aprobă bilanțul contabil ;

0 aprobă structura organizatorică și 
regulamentul de organizare și funcțio
nare a unității ;

conducere colectivă și hotărăște revocarea 
corespunzătoare. Consiliul oamenilor muncii

• aprobă măsurile de perfecționare 
a sistemului informațional ;

0 organizează pregătirea, perfecțio
narea, încadrarea și promovarea in 
muncă a personalului muncitor ;

• analizează modul de realizare a 
măsurilor privind asigurarea condițiilor 
dc muncă și viață a oamenilor muncii 
și imbunătățirea acestora ;

• asigură constituirea și folosirea 
fondului pentru construcții de locuințe 
și dc investiții cu caracter social-cul
tural ;

• aprobă constituirea șl utilizarea 
fondului pentru acțiuni sociale ș.a.

ARGUMENTELE FAPTELOR
© In funcție de mărimea și com

plexitatea întreprinderii, consiliul 
oamenilor muncii cuprinde 15 pînâ 
la 35 persoane ; *

© 45 la sută din membrii con
siliilor oamenilor muncii sint repre
zentanți aleși ai colectivului ;

® 75 la sută din numărul repre
zentanților oamenilor muncii sint 
muncitori și maiștri care lucrează 
nemijlocit in producție ;

@ în industrie, construcții, știin
ță, transporturi și în alte sectoare 
ale economiei funcționează pes-

consilii ale oamenilorte 28 600 
muncii ;

© Din
412 800 
neri, economiști, oameni de știin
ță, cadre universitare ș.a.

© Pe lingâ consiliile oamenilor 
muncii funcționează șapte comisii 
pe domeniu : organizare și pro
ductivitate ; calitate și eficiență ; 
dezvoltare și progres tehnic ; co
mercială și import-export ; gospo
dărirea și apărarea proprietății ; 
probleme sociale ; 
pregătirea forței de muncă.

aceste consilii fac parte 
muncitori, maiștri, ingi-

asigurarea și

*

*
**
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In spiritul prevederilor legii, 
membrii biroului executiv al con
siliului oamenilor muncii răspund 
pentru buna gospodărire și folosire 
a tuturor mijloacelor materiale și 
financiare ale unității. Potrivit Co
dului muncii, ei au răspunderea 
materială colectivă pentru pagubele 
cauzate unității din vina lor.

Rezultă că unul din principiile de 
bază în activitatea consiliilor oame
nilor muncii, in exercitarea demo
crației economice socialiste ii con
stituie împletirea răspunderii co
lective și a răspunderii perso
nale în actul conducerii colec
tive. Dacă intr-un sector, un 
membru al unui colectiv nu lucrea
ză cum trebuie, nu-și realizează 
sarcinile ce-l revin, el constituie 
o verigă slabă și afectează buna 
funcționare a organismului respec
tiv, rezultatele de ansamblu. Este 
necesară, așadar, luarea unor mă
suri eficiente pentru ridicarea și 
întărirea răspunderii fiecărui om al 
muncii și a tuturor organismelor 
democratice în exercitarea condu
cerii colective, pentru situarea ac
tivității generale a fiecărei unități 
și din întreaga economie la nivelul 
înaltelor exigențe pe care le recla
mă producția materială de azi.

Desigur, pentru afirmarea depli
nă a răspunderii colective si 
a răspunderii personale in ac
tul conducerii colective este ne
cesar ca fiecare om al mun
cii să se identifice cu interesele 
majore ale colectivului din care 
face parte și să adere la marile 
obiective ale dezvoltării economico- 
sociale stabilite dc partid. Din pă
cate, tocmai in acest domeniu al 
conștientizării active a oamenilor 
muncii, in atitudinile lor din pro
cesul complex al producției mate
riale, al motivării adinei a tuturor 
acțiunilor întreprinse se face încă 
puțin.

Un sondaj efectuat tn 12 în
treprinderi industriale situează in 
atenție un fapt cu implicații se
rioase pe planul democrației eco
nomice. La întrebarea „Cum ajung 
hotărîrile adoptate de C.O.M. la 
cunoștința întregului colectiv : a) 
A doua zi, prin ședințe operative ? 
b) în adunările de partid sau de 
sindicat ? c) tn adunările oameni
lor muncii 7 d) Intimplător s-âu 
primit următoarele răspunsuri din 
partea celor 140 de participant! la

sondaj : a) — 44 de răspunsuri ; b) 
— 30 de răspunsuri ; c) — 18 răs
punsuri : d) — 48 de răspunsuri. 
Cu excepția primului răspuns, res
tul le considerăm nesatisfăcătoare 
din unghiul de vedere al exigențe
lor democrației economice socialis
te. Este clar că in unitățile inves
tigate nu există un sistem organi
zat de informare operativă a oa
menilor muncii, a celor chemați să 
înfăptuiască hotăririle adoptate, în 
legătură cu măsurile stabilite de 
organul de conducere colectivă, că 
această informare este de cele mai 
multe ori tardivă și, ca atare, ine
ficientă.

Claritatea scopului oricărui de
mers in activitatea de conducere 
este esențială pentru garantarea 
unei participări plenare, din partea 
colectivului, la atingerea lui. Nu
mai fixind cu limpezime obiecti
vele unei activități poate fi asigu
rat un racord firesc și trainic între 
multiplele sarcini concrete de zi cu 
zi si obiectivele de perspectivă.

Totodată, considerăm că afirma
rea răspunderii colective și perso
nale nu se poate realiza fără o de- 
săvirșită competență. A-i pune 
unui om în sarcină realizarea unor 
măsuri care îi depășesc capacitatea 
sa de acțiune, capacitatea profe
sională. înseamnă a accepta a priori 
posibilitatea eșecului, ceea ce este 
cu totul străin concepției noastre 
despre răspundere. în mecanismul 
democrației economice, al conduce
rii colective, fiecare om al muncii, 
fiecare membru al consiliului oa
menilor muncii trebuie să știe 
exact care sint elementele defini
torii ale răspunderii sale, cu ce se 
angajează el concret în soluționa
rea unor probleme curente și de 
perspectivă.

Răspunderea personală nu tre
buie stabilită mecanic, ci în func
ție de capacitatea profesională și 
politică a fiecăruia, de posibilită
țile sale. Uneori se greșește prin 
atribuirea unor sarcini prea mari, 
prea grele unor oameni care nu au 
acoperire in competență. Sarcini 
care îi depășesc și ii demobilizează. 
Răspunderea trebuie dirijată nu 
birocratic spre o funcție anume, 
ci spre omul cel mai competent să 
o rezolve eficient, in timpul cel 
mai scurt. Aceasta presupune o 
bună și permanentă cunoaștere a 
calităților profesionale si politice 
ale fiecărui om participant Ia actul 
conducerii democratice.

OPINIA LIBERA, INIȚIATIVA
- trăsături ale unei participări 

eficiente Ia decizie

EXPERIENȚE DEMNE DE URMAT
Sarcini și obiective 

concrete
La începutul lunii iunie, la în

treprinderea de piese auto Satu 
Mare va fi pusă in funcțiune prima 
linie agregatizată pentru fabricarea 
Imitatorilor de frină pentru auto
turisme. „Asimilarea in fabricație 
a acestui nou reper — ne spune 
tovarășul Dorin Haidu, secretarul 
comitetului de partid și pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii din unitate — a impus 
eforturi deosebite. Tocmai de aceea 
am si luat o serie de măsuri orga
nizatorice speciale. Concret, C.O.M. 
a încredințat unor membri ai 
săi sarcina de a urmări și participa 
nemijlocit la realizarea, etapă cu 
etapă, a acestei linii tehnologice. 
Astfel, specialiștii noștri, împreuna 
cu unul sau doi membri ai C.O.M., 
s-au deplasat la întreprinderea de 
autocamioane Brasov, unde au ac
ționat operativ pentru soluționarea 
unor probleme tehnice care s-au 
ivit. A urmat apoi executarea liniei, 
montarea și încercarea ei la între
prinderea din Brașov, etape la care, 
de asemenea, au participat munci
tori, specialiști și un membru al 
C.O.M. din unitatea noastră. Ne 
aflăm acum in faza de finalizare a

montării liniei, la noi, in 'întreprin
dere cind muncitorii și specialiștii 
noștri lucrează alături de cei din 
Brașov. Considerăm că inițiativa 
C.O.M. de a urmări atent, in toate 
etapele, realizarea noii linii tehno
logice constituie o experiență bună, 
pe care o vom fructifica și perfec
ționa in continuare". (Octav Gru- 
meza).

Ședințe de lucru lărgite
Pentru găsirea celor mai eficien

te soluții in probleme majore ale 
întreprinderii, la ședințele de lu
cru ale C.O.M sint invitate și alte 
cadre — muncitori, specialiștt ș.a. 
— care nu fac parte din organul de 
conducere colectivă. O măsură in
spirată. care permite și o rapidă 
materializare a unor inițiative va
loroase. La întreprinderea de țevi 
din Zalău, recent, a inceput o lu
crare de o deosebită importanță : 
reparația laminorului continuu. O 
lucrare complexă, care necesita 
eforturi de organizare șl acțiune, 
inteligentă tehnică, dar și operati
vitate. astfel incit si se scurteze 
pe cit posibil termenul de execu
ție. C.O.M. s-a întrunit — ca de 
atitea ori de altfel — intr-o compo
nentă lărgită, tn acest cadru s-a

venit cu propunerea de a se iniția 
o conlucrare mai amplă intre for
țele proprii ale întreprinderii și 
altele din afară. Rezultatul : soluția 
c. fost îmbrățișată și concretizată, 
la această oră. alături de „cei de la 
(evi" lucrind efectiv la reparație 
specialiști de la alte întreprinderi 
din municipiul Zalău, precum și 
din Cimpia Turzii, Aiud și Hune
doara. Urmarea ? Durata reparației 
se va reduce cu 4—5 zile. (Eugen 
Teglaș).

Eficiența activității 
comisiilor pe domenii

La întreprinderea minieră Lonea 
din Valea Jiului, ritmurile înalte 
de producție din ultimii ani se da- 
toresc și modului in care consiliul 
oamenilor muncii se preocupă de 
înfăptuirea programului de moder
nizare și perfecționare a produc 
(iei. Acționind in această direc
ție, din primul an al actualului 
cincinal, consiliul oamenilor mun
cii a stabilit sarcini și obiective 
concrete pentru fiecare comisie pe 
domenii, coordonind direct această 
activitate, exercitind un permanent 
control pentru soluționarea si fina
lizarea punct cu punct a programu
lui stabilit.

Comtsia pentru productivitate și 
organizarea științifică a producției, 
de pildă, in componenta căreia 
intră cadre tehnico-inginerești și 
mineri cu o bogată experiență, are 
un plan concret de activitate. După 
cum ne-a precizat inginerul-șef al 
minei. Voicu Pricop, comisia a stu
diat și propus o serie de acțiuni și 
măsuri pentru generalizarea meto
dei de lucru cu tavan artificial de 
rezistență care asigură creșterea 
productivității muncii cu peste 3 
tone cărbune pe post. Periodic, co
misia prezintă in fata C.O.M. 
o scurtă informare cu privire la 
stadiul indeplinirii obiectivelor 
fixate. Procedind așa, metoda de 
extragere a cărbunelui cu ajutorul 
tavanului artificial de rezistență a 
fost extinsă de la un an la altul. 
Producția de cărbune extrasă prin 
această metodă de lucru a crescut 
de la 33 la sută in 1985 la 52 la 
sută anul trecut, iar in acest an 
va ajunge la peste 70 la sută. Fapt 
ce atestă eficiența activității comi
siei pentru productivitate și orga
nizarea științifică a producției. 
(Sabin Ccrbu).

Efectul analizelor 
la obiect

Prin aplicarea celor 350 de mă
suri cuprinse in programul de creș
tere a nivelului tehnic și calitativ

al produselor, de modernizare, me
canizare și automatizare a procese
lor de fabricație, întreprinderea „1 
Mai" Ploiești va obține pînă la 
sfirșitul acestui an un spor de pro
ducție in valoare de 574 milioane 
lei, din care aproape 200 milioane 
lei o reprezintă valoarea producției 
destinate exportului. Ținind seama 
de importanta sarcinilor pe care și 
le-a asumat, consiliul oamenilor 
muncii din unitate analizează lunar 
stadiul indeplinirii măsurilor stabi
lite, urgentează aplicarea unora 
dintre ele, inițiază noi acțiuni in 
funcție de cerințele procesului de 
fabricație. Din activitatea de anul 
trecut s-a desprins insă concluzia 
că membrii consiliului oamenilor 
muncii trebuie să analizeze cum se 
înfăptuiesc prevederile programului 
și la nivelul secțiilor de producție. 
De aceea, in ședința din luna fe
bruarie s-a hotărît ca. în analizele 
ce vor urma, pe lingă informarea 
privind stadiul indeplinirii progra
mului, să se analizeze și modul 
cum s-au aplicat măsurile la nive
lul secțiilor. Ca atare, in ședința 
C.O.M. din 27 mai se va analiza 
stadiul aplicării măsurilor din pro
gramul de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției la 
secția mecanică II. Și. deși șe
dința încă nu a avut loc, se spune 
că ritmul lucrărilor de moder
nizare in secție s-a și accelerat. 
Fără comentarii. (Ion Marinescu).

Indiferent de nivelul la care se 
situează, participarea largă, con
știentă, liberă și concretă la funda
mentarea deciziilor devine indis
pensabilă afirmării depline a con
ducerii colective, a însăși democra
ției noastre muncitorești. Fără pro
movarea fermă a principiului con
ducerii și muncii colective, fără 
asigurarea unei reale participări a 
oamenilor muncii la decizie, prin
cipiile democrației muncitorești, 
oricit ar fi de perfecte, nu vor 
avea eficiența, finalitatea scontată 
pe plan politic și nici in activitatea 
productivă.

în ansamblu, potrivit legii, sint 
programate 12 ședințe de lucru ale 
organului de conducere colectivă. 
Dar nu se poate, desigur, pretinde 
ca fiecare om să-și spună cuvîntul 
tn legătură cu problemele discutate 
in fiecare ședință de lucru a con
siliului oamenilor muncii, ținind 
seama de timpul exagerat care ar 
trebui afectat dezbaterilor într-o 
asemenea ipoteză. Dar nici nu pu
tem lăsa neobservată discrepanța 
care se menține in unele întreprin
deri intre diferiți membri ai con
siliului oamenilor muncii, unii 
foarte „productivi" in opinii și pro
puneri, alții aproape absenți și in
diferenți.

Participarea activă a tuturor 
membrilor organelor de conducere 
colectivă, indiferent de funcția lor 
sau de locul de muncă, la ședințele 
organizate nu este o problemă de 
ordin strict procedural, ci ea acțio
nează ca o necesitate obiectivă. 
Mai întii, in acest fel se asigură 
o fuziune a gindirii tehnice, econo
mice și social-politice, dacă ținem 
seama că membrii organelor de 
conducere colectivă sint recrutați 
atit din rîndul specialiștilor, cit și 
al, organizațiilor de partid, sindica
le, precum și din rindul muncito
rilor. Totodată, se obține o viziune 
de ansamblu asupra întregii activi
tăți a unei întreprinderi sau cen
trale industriale, intrucît din orga
nele de conducere colectivă fac 
parte atit oameni aflați la cîrma 
conducerii unităților respective, 
cit și oameni din clocotul muncii.

care cunosc cel mai bine modul în 
care se desfășoară producția la un 
loc sau altul, intr-un sector sau 
altul, care sint problemele care 
preocupă colectivul. In fine, prin 
participarea efectivă a tuturor 
membrilor organelor de conducere 
colectivă la dezbaterea problemelor 
puse in discuție, se ajunge Ia situa
ția deosebit de favorabilă că hota- 
ririle luate exprimă opinia gene
rală a colectivului și oferă garan
ția că ele vor fi îndeplinite prin 
aportul tuturor muncitorilor, maiș
trilor, inginerilor, economiștilor 
etc.

Prin constituirea organelor de 
conducere colectivă s-a urmărit nu 
numai participarea oelor mai com
petente cadre, cu inițiativă și spirit 
de răspundere dezvoltat, la condu
cerea unităților economice, dar și 
crearea acelui cadru activ, indis
pensabil rezolvării multiplelor și 
complexelor probleme ale produc
ției, formarea unui climat propice 
valorificării ințelepciunii colectivu
lui, contrar subiectivismului și ar- 
hitrariului în luarea deciziilor. Pe 
bună dreptate subliniază condu
cerea partidului că, oricit de capa
bil și de priceput ar fi un condu" 
cător, el va putea să rezolve în 
mod just problemele din sfera sa 
de activitate numai în măsura în 
care se bazează pe experiența co
lectivului cu care lucrează.

Interesul primordial al președin
telui C.O.M., al directorului, al ca
drelor de specialiști nu trebuie să 
fie obținerea în plenul organelor 
democrației economice a aprobării 
automate a unei anumite concep
ții sau soluții, ci înfățișarea libe
ră, sinceră a punctelor de vede
re. chiar contradictorii, care ana
lizează și din alte unghiuri de ve
dere problemele discutate, care 
oferă o multitudine de variante din 
care, apoi, să se aleagă cea judici
oasă, optimă. Acesta este momen
tul în care se desprinde utilitatea 
deplină a dezbaterilor menite să 
determine și să stimuleze inițiativa 
colectivă, participarea democratică 
la actul deciziei.

Pagină realizată de Viorel SALAGEAN
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ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
* 

PRODUCȚIA DE CĂRBUNE

- hotărîtoare pentru recolta acestui an
TULCEA

Exemplu care demonstrează că ritmul 
prășitului poate fi intensificat

în județul Tulcea. lucrările de 
întreținere a culturilor au început 
doar cu cîteva zile in urmă. Moti
vul ? ,,Lipsa precipitațiilor in peri
oada care a trecut de la încheierea 
însămințărilor au făcut ca plantele 
să răsară mai greu — ne spunea 
ing. Ștefan Gavriliță, director cu 
producția vegetală al direcției agri
cole județene. Valul de căldură 
care s-a abătut în zona județului 
nostru a favorizat răsărirea explo
zivă a culturilor si, ca atare, in 
toate unitățile s-a trecut pe front 
larg Ia efectuarea lucrărilor de în
treținere. in special la prăsitul ma
nual al sfeclei de zahăr si al florii- 
soarelui. în ultimele două zile s-au 
prăsit manual cite 2 000 hectare de 
sfeclă de zahăr pe zi si aproximativ 
2 500 hectare de floarea-soarelui".

Am urmărit în mai multe zone 
ale județului cum se desfășoară lu
crările de întreținere. O remarcă se 
impune din capul locului : in 
aproape toate unitățile, prăsitul cul-

RODUL LANURILOR
- măsura muncii cercetătorului din

Cu trei decenii în urmă, pentru 
dezvoltarea agriculturii socialiste pe 
baza celor mai noi realizări ale 
științei, au fost create mai multe 
unităti de cercetare agricolă, intre 
care si cea din Turda, județul Cluj. 
Stațiunea si-a inceput activitatea cu 
un. colectiv tiiîăr, care s-a angajat 
cu ambiție si pasiune in munca de 
cercetare, de aplicare si extindere 
in oadrul unităților agricole din a- 
ceastă parte a tării a rezultatelor 
obținute in timpurile experimentale 
si laboratoare. Directorul stațiunii, 
dr. 'ing. Marcel Roman, care ne-a 
vorbit de activitatea de pină acum 
a colectivului acestei unităti. distin
să de două ori cu ..Ordinul Muncii" 
clasa I. a relevat îndeosebi impli
carea tot mai puternică a cercetăto
rilor si celorlalți specialiști ai uni
tății in realizarea sarcinilor prevă
zute in planurile si programele de 
dezvoltare intensivă a agriculturii.

— Care sint principalele direcții 
de acțiune ale colectivului stațiunii 
si in ce se concretizează activitatea 
științifică desfășurată pentru creș
terea producțiilor agricole ?

— Activitatea noastră de cercetare 
a lost orientată cu precădere în di
recția înlocuirii materialului biologic 
vechi si crearea de soiuri si hibrizi 
de plante de înaltă productivitate și 
rezistentă la boli și dăunători — ne-a 
relatat, in continuare, directorul sta
țiunii. De asemenea, contribuim la 
asigurarea unităților agricole din 
zonă cu sămînța necesară ; la elabo
rarea de tehnologii intensive de 
cultură pentru cereale, plante teh
nice și plante funaiere. care să 
pună in valoare însușirile genetice 
ale noilor creații, astfel incit să se 
obțină recolte mari si constante. Se 
remarcă lucrările de ameliorare a 
plantelor în scopul obținerii de noi 
soiuri și hibrizi la griul de toamnă 
si de primăvară, la griul tare de 
primăvară, la triticale. la orz. or- 
zoaică pentru bere, la ovăzul de pri
măvară. la porumb, soia si fasole. 
Concret, rezultatele cercetărilor de 
ameliorare s-au materializat în ob
ținerea a numeroase soiuri și hi
brizi. majoritatea omologate si ex
tinse in cultură in unități din cen
trul tării. Cîmpia de vest și nordul 
tării. Aș aminti doar ultimele și cele 
mai valoroase creații, cum sint soiu
rile de griu .Transilvania. Turda-81 
și Arieșana. soiul Vlădeasa la triti- 

turilor se desfășoară sub directa 
supraveghere a specialiștilor, care ur
măresc asigurarea unei calități co
respunzătoare și a densității optime 
de plante la hectar. La C.A.P. Sa- 
richioi, încă de la primele ore ale 
dimineții, cimpul era împînzit de 
oameni. „Peste 500 de oameni pră
șesc sfecla de zahăr și floarea-soa
relui — ne spunea Ilie Partebună, 
primarul comunei, pe care l-am în- 
tilnit in cîmp. Pentru a încheia grab
nic prima prasilă la aceste culturi 
ne-au venit in ajutor și 100 de oameni 
ai muncii de la asociația legumicolă 
Zebil". Aceeași concentrare de forțe 
— și la cooperativele agricole Sa- 
bangia, Zebil, Enisala, Turda și 
Babadag din consiliul agroindustrial 
Babadag. Ca urmare a participării 
tuturor forțelor satelor din această 
zonă la efectuarea lucrărilor de în
treținere, prășitul manual al sfeclei 
de zahăr in unitățile din consiliul 
respectiv se efectuează pe ultimele 
suprafețe.

cale, hibrizii de porumb Turda-200, 
Turda-215. Turda-125 L, Turda-100, 
Turda-199. Turda-213. soiul de fa
sole ..Ardeleana" si altele.

— Care este potențialul productiv 
al soiurilor si hibrizilor la care v-ați 
referit ?

— Soiul de griu Transilvania, de 
exemplu, are o capacitate de produc
ție de 7 000—9 000 kg la hectar. El 
este un soi intensiv, cu spic lung și 
bob mare, rezistent la rugina brună, 
rugina galbenă și septorioză. Turda- 
81. care este recomandat pentru zo
nele din Transilvania. Moldova și 
vestul tării, dă o producție de 7 000— 
9 000 kg la hectar. Se remarcă, de 

Experiențe, opinii la Stațiunea 
de cercetări agricole Turda

asemenea, printr-o bună rezistentă 
la iernare. la cădere și la principa
lele boli. Producții de griu de 
7 000—9 000 kg la hectar sint Reali
zate si de soiul Arieșan. care este 
un soi ariștat. cu spic roșu, avînd 
o bună rezistentă la iernare. Ia. că/ 
dere si la principalele boli ; acesta 
dă producții ridicate și Pe soluri mai 
sărace, erodate și podzolite. Noul 
soi de fasole. Ardeleana, a asigurat 
in cultura mare o producție de 2 800 
kg boabe la hectar. Soiul timpuriu 
de sola, creat pentru zonele noas
tre. are un potențial de producție de 
3 100—3 200 kg Ia hectar.

— Cum sint valorificate cercetările ’ 
stațiunii si ce ar trebui să se între
prindă pentru generalizarea largă in 
practică a rezultatelor bune obți
nute ?

— Colectivul stațiunii noastre își 
desfășoară activitatea de cercetare 
științifică și practică atit în cadrul 
laboratoarelor și loturilor experi
mentale proprii, cit și în peste 
450 de loturi demonstrative organi
zate in unităti de producție din ju
dețele Alba. Bistrița-Năsăud. Brașov, 
Cluj. Covasna, Harghita. Hunedoa
ra. Maramureș. Mureș. Sălaj și Si
biu. Rezultatele cercetării sint difu
zate în cadrul unor schimburi de 
experiență, prin participarea directă

La I.A.S. Baia, prima prașilă ma
nuală și mecanică la sfeola de za
hăr s-a încheiat. „.Acum, forțele sint 
concentrate la lucrările de "întreți
nere pe solele cultivate cu floarea- 
soarelui — ne spunea ing. Ștefan 
Grigoriu, directorul unității. Cu 
toate că plantele abia au răsărit, ne 
grăbim să spargem crusta formată 
pe suprafețe întinse și să înlătu
răm buruienile". în schimb, la 
C.A.P. Baia, pe sole vecine cu ale 
întreprinderii agricole de stat, cultu
rile de sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui abia se zăresc din buruieni. 
E adevărat, in cimp se aflau peste 
100 de oameni la prășit. Nefiind 
supravegheați, ei mai mult stăteau 
decît prășeau. Ca urmare, abia au 
prășit 45 hectare de sfeclă de zahăr 
din cele 200 cultivate, iar la floarea- 
soarelui prășitul nici nu a inceput. 
în timp ce cimpul e plin de buru
ieni. la ora prinzului, satul era plin 
de oameni. Și inginerul-șef al 
cooperativei, Vasile Frățilă, se plim
ba prin sat. Și în localități ca Cea- 
murlia de Jos. Slava Cercheză. Ste- 
jaru. Valea Nucarilor, Beidaud, Ca- 
simcea. mobilizarea oamenilor la 
prășitul manual este însă nesatisfă
cătoare și, ca atare, lucrările ds 
întreținere sint întîrziate.

Neculai AMIIIULESEI 
corespondentul „Scînteii"

a cercetătorilor noștri la soluționarea 
unor probleme din unitățile agricole 
si indeosebi in cele producătoare de 
sămintă. Am redactat și difuzat in 
unităti lucrări cuprinzînd rezultate 
ale cercetării științifice, tehnologiile 
noi care trebuie să fie aplicate in 
producție pentru cultivarea soiurilor 
si hibrizilor creați de stațiune. De-a 
lungul anilor am produs și livrat 
unităților specializate peste 75 000 
tone de semințe din verigi biologice 
superioare și peste 10 000 animale de 
reproducție de mare valoare. Pentru 
a da dimensiunea cantitativă a acti
vității noastre as vrea doar să arăt 
că soiurile noi de cereale si plante 

tehnice create in ultimii ani de sta
țiunea din Turda se cultivă pe circa 
1.5 milioane hectare.

Contribuția cercetării științifice la 
dezvoltarea agriculturii din zonă" 
noastră de influentă este confirma
tă de sporirea an de an a produc
țiilor agricole. Astfel. în intervalul 
1950—1985. producțiile medii la griu 
au crescut de aproape trei ori. iar 
la porumb — de șase ori. în ca
drul stațiunii, spre exemplu, de la 
producții medii de griu înregistrate 
în anii 1965—1970 de 3 550 kg la hec
tar s-a ajuns în 1986 să se obțină, 
de la soiurile create de cercetătorii 
noștri, cite 6 329 kg Ia hectar. Ca 
urmare a colaborării strînse dintre 
cercetare și producție, cu un număr 
mare de unităti agricole de pe cu
prinsul Transilvaniei, au crescut 
considerabil producțiile la griu. po
rumb. orzoaica, soia, cînepă. in și 
la alte culturi, remarcabile fiind in 
acest an rezultatele cu care se pre
zintă an de an I.A.S. Mihai Viteazul, 
cooperativele agricole de producție 
Luna si Poiana din județul Cluj, 
I.A.S. Seuca si cooperativele agri
cole Săulia de Cimpie și Cuci din 
județul Mures. I.A.S. Jidvei și coo
perativele agricole Vințu . de Jos, 
Galda de Jos din județul Alba și 
altele, care pentru merite deosebi-

BISTRIȚA-NASAUD

Răspundere pentru culituteu lucrărilor!
Traversînd solele unităților agri

cole idin județul Bistrița-Năsăud iți 
poți da seama că la semănat, cu 
toate capriciile primăverii acestui 
an, s-a lucrat cu responsabilitate, 
plantele prăsitoare prezentîndu-se 
din punct de vedere al vegetației la 
un nivel bun. îndată după răsărire 
s-a trecut la lucrările de întreținere.

„Anul trecut, ne spune Gligor 
Gabor, președintele cooperativei agri
cole Galații Bistriței, am depășit sar
cinile de plan la cartofi și sfecla 
furajeră. Vrem ca și la sfecla de 
zahăr și porumb, ba chiar și la ma
zărea pentru boabe să obținem re
zultate pe măsură. Tocmai de aceea 
am trecut la efectuarea celei de-a 
doua prașile Ia sfecla de zahăr. 
Cartofii au fost rebilonați de două 
ori. La porumb am început atit pra- 
șila mecanică, cit și cea manuală", 
într-adevăr. in ansamblu, se mun
cește bine. Numai că pe solele cu 
sfeclă de zahăr de Ia Galați și He- 
■rina sint si porțiuni cu buruieni, pe 
care nu s-a lucrat cu sapa. „Sint 
suprafețele angajate in acord global 
de Ileana Cimpean și Maria Bile-

agricultură
te. au fost distinse cu înalte ordine 
și medalii.

Desigur, sint încă multe de făcut 
pentru extinderea și generalizarea 
experienței bune, a rezultatelor cer
cetării științifice. Analizind cu res
ponsabilitate sarcinile ce revin cer
cetării științifice agricole din pro
blematica atotcuprinzătoare a noii 
revoluții agrare, colectivul stațiunii 
este implicat in aplicarea programe
lor privind folosirea integrală a fon
dului funciar, prin redarea in cir
cuitul productiv, a noi suprafețe de 
teren mai ales prin punerea la punct 
a unor sisteme modernizate de cul
tură specifice agriculturii colinare, 
acestea avind drept scop conservarea 
pămintului împotriva degradării da
torită eroziunii. în acest, sens aș 
aminti preocupările pentru extinde
rea sistemului de cultivare a zone
lor colinare prin metoda intercalării 
de benzi înierbate. alternarea cul
turilor în fisii. terasele banchetă și 
altele, executarea tuturor lucrărilor 
mecanice pe curbele de nivel, pro
movarea unor structuri de cultură 
care să protejeze mai bine solul îm
potriva fenomenelor de eroziune. 
fără a afecta sarcinile de plan sta
bilite. Obiectivele pe care le urmă
rim in activitatea de cercetare sint 
orientate si spre promovarea preco
cității materialului biologic, concomi
tent cu sporirea capacității de pro
ducție a plantelor și a conținutului 
de substanțe utile. îmbunătățirea re
zistenței acestora față de boli, dău
nători si o adaptabilitate ecologică 

'"mai largă. în domeniul tehnologii
lor acționăm pentru o eficientă e- 
conomică si energetică îmbunătățită, 
pentru perfecționarea metodelor de 
protectie a culturilor, asociindu-se, 
pe lingă rezistente genetice, comba
terea tehnologică, biologică si chimi
că. Specialiștii noștri sint integrați in 
unitățile de producție și răspund, 
alături de cadrele din aceste unități 
agricole, de aplicarea si generaliza
rea rezultatelor cercetării științifice, 
toate acestea avînd drept scop so
lutionarea problemelor pe care le ri
dică dezvoltarea si modernizarea ac
tivității din agricultură, obținerea de 
producții Ia nivelul sarcinilor stabi
lite. a obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii" 

gan din Herina, Cristina Vermeșan, 
Aurica Lupșor, Raveca Runcan din 
Galați, care nu s-au aliniat eforturi
lor celorlalți si nu înțeleg să-și facă 
pe deplin datoria — motivează pre
ședintele. Am încercat pină acum cu 
explicațiile, cu lămuririle. Nu mai e 
vreme de asemenea procedee și vom 
trece la aplicarea legii". Sigur că 
cine nu înțelege să-și îndeplinească 
obligațiile asumate trebuie să su
porte consecințele. Dar nu la 
toamnă. Ci acum. Bazindu-ne pe 
alte situații similare întilnite la 
Pintic. Matei. Chiraleș, se poate a- 
precia că fenomenul nu este singu
lar. Or. acordul global nu presupune 
nici pe departe că la prăsit iese fie
care tind crede de cuviință.

în raidul nostru in care am fost 
însoțiți și de ing. Mihai Simonis, 
directorul trustului județean S.M.A., 
am optat pentru o oprire la Sin- 
georzu Nou, unde lucrau intens 
cooperatoarele Maria și Anuta Pop, 
loan Vîncă și cîțiva elevi de liceu, 
veniți să dea părinților o mină de 
ajutor. Pe aceeași solă mare, la 
diferite distante se găseau alte gru
puri de/ oameni la prășit. Din dis
cuțiile avute am aflat că șefa fermei. 
Ofelia Marica, precum și economista 
Ana Faițr. tocmai plecaseră cu 5— 
10 minute înainte la alte puncte de 
lucru. La observația directorului 
trustului S.M.A. că sfecla nu are 
densitatea cerută. Maria Pop sus
ține că așa este. ..De ce nu mai 
puneți atunci sămința pe rind ?“ — 
este întrebată. „Nu avem și nici nu 
ne-ă cerut cineva să facem acest 
lucru". Iată-ne ajunși la o a doua 
problemă, cea a densității. Deși in 
cadrul comandamentului agricol ju
dețean s-a stabilit ca. la prașila I, 
golurile, greșurile, capetele de tarla 
să fie completate, indicația nu se 
respectă. Este necesar ca peste tot 
să fie efectuate lucrări de bună cali
tate, astfel incit să se asigure densi
tatea optimă a plantelor.

Gheorqhe CRISAN 
corespondentul „Scînteii"

Intr-una din secțiile întreprinderii 
„Tehnoton" din lași

Foto : Eugen Dichiseanu

CRESTE
prin eforturile întregului colectiv

Atit spre sfîrșitul anului trecut, 
cit si in prima parte a acestui an 
deveniseră tot mai numeroase recla- 
mațiile pe care conducerea Uzinei 
electrice Govora le adresa minerilor 
din bazinul carbonifer Berbești-Alu- 
nu. Toate observațiile erau determi
nate de aceeași cauză : calitatea ne
corespunzătoare a cărbunelui, gene
rată de impurificarea acestuia cu 
steril, nisip și argilă și mai ales cu 
resturi metalice. Avînd în vedere 
această situație, consiliul județean al 
sindicatelor Vîlcea a luat inițiativa 
organizării unui schimb de expe
riență. Reprezentanții minerilor — 
ingineri, maiștri, șefi de echipă etc. 
— au fost invitați la Uzina electrică 
Govora să viziteze gospodăria de 
cărbune, instalațiile de concasare, 
magistrala de benzi transportoare, 
morile, practic întregul flux tehnolo
gic de la depozitarea și pină la in
trarea lignitului sub flacăra de ar
dere a cazanului. Pe tot acest tra
seu, organizatorii schimbului de ex
periență au insistat cu deosebire 
asupra prezentării unor piese de con- 
casor deformate, alături de care se 
aflau expuse tot felul de resturi me
talice provenite, e lesne de ințeles, 
din abataje, din celelalte exploatări 
de lignit.

— Sint corpuri străine care ne dau 
mare bătaie de cap — ne-a spus in
ginerul Marin Marinoiu, directorul 
uzinei electrice. 
Din cauza lor. a- 
vem mari greu
tăți la concașarea 
cărbunelui, unde 
se distrug adesea 
instalații intregi.

Văzind pe viu 
ce efecte produc 
corpurile străine, aruncate la în- 
timplare pe benzile transportoare, 
reprezentanții minerilor la schimbul 
de experiență s-au angajat să nu 
mai livreze decit cărbune de cea mai 
bună calitate.

— Spre lauda lor, minerii s-au ți
nut și se țin de cuvînt — apreciază 
acum directorul Uzinei electrice Go
vora — fapt ce dovedește că schim
bul de experiență a fost binevenit și 
eficient.

Cum s-a acționat pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui livrat ter
mocentralelor ? Măsurile luate au vi
zat două direcții principale. Pe de 
o parte, ele au urmărit întronarea 
unui climat responsabil de muncă, 
de ordine și disciplină fermă la fie
care punct de lucru, sarcini directe 
și concrete in acest sens revenind 
atit membrilor cercurilor calității re
organizate Ia nivelul fiecărei mine 
și cariere, cit și cadrelor tehnice 
repartizate să asigure asistența de 
specialitate în toate cele trei schim
buri. Pe de altă parte, o serie de 
măsuri au avut ca punct de con
vergență — stabilindu-se sarcini 
precise pentru șefii de sectoare, ad- 
juncții acestora și maiștrii — înlă
turarea tuturor surselor de impurifi- 
care. prin curățirea prealabilă a 
stratului de cărbune. îndepărtarea 
sterilului din acoperișul stratului, 
exploatarea parțială a acelor strate 
care prezintă falii și intercalate de 
steri! mai mari de 40 centimetri. Cit 
privește aplicarea soluțiilor de în
depărtare a corpurilor metalice, tre
buie relevat că un colectiv de spe- 

| cialiști a primit sarcina să elaboreze 
un studiu (sarcină deja îndeplinită) 
pentru montarea unor electromag- 
neți pe benzile de transport la ieși
rea cărbunelui din subteran, precum 
și la punctele de expediție.

Nu vom insista desigur asupra tu
turor acțiunilor întreprinse și mă
surilor luate pentru îmbunătățirea 
calității lignitului energetic, obiectiv 
care, după cum am văzut, a fost 
atins. Vom stărui insă asupra unui 
alt aspect deosebit de important și 
de stringent in activitatea minerilor 
din bazinul carbonifer al Vilcei, și 
anume creșterea producției de căr
bune in perspectiva imediată pentru 
atingerea nivelurilor planificate in 
cel de-al doilea an al actualului cin
cinal. Ținind seama de prevederile 
de plan deosebit de mobilizatoare, 
comitetul de partid din întreprin
dere, cu sprijinul organizațiilor de 

în bazinul Berbești-Alunu

bază si al grupelor de sindicat, a 
lansat inițiativa intitulat^ generic 
„Acțiunea plus 5 090“.

— Ce semnificație are de fapt 
acest generic ?

— înseamnă că pină la 23 August 
producția medie zilnică trebuie să 
sporească cu 5 000 tone cărbune față 
de prevederile planului din primul 
trimestru — explică tovarășul Ion 
Ariciu, secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere. încă îna
inte de lansarea acestei inițiative am 
avut grijă să inventariem și să cu
prindem intr-un program special 
toate resursele, posibilitățile și căile 
de realizare a sporului de produc
ție planificat. începutul acțiunii 
noastre este pe un drum bun, dacă 
avem în vedere că nivelul produc
ției zilnice a crescut pină in pre
zent cu 1 715 tone.

Fără să se neglijeze aspectele 
esențiale ale activității legate ne
mijlocit de perfecționarea organi
zării și modernizarea producției, de 
sporirea indicilor de utilizare a 
combinelor, instalațiilor și celor
lalte mijloace mecanice, centrul de 
greutate al programului special des
pre care ne vorbea secretarul comi
tetului de partid a fost dirijat spre 
realizarea integrală și la termenele 
planificate a tuturor obiectivelor noi 
de investiții.

Ba. dacă se poate, chiar mai 
devreme — ne 
spune inginerul- 
sef al unității, 
Gheorghe Miclea. 
O primă dovadă 
a posibilităților 
existente in acest 
sens au făcut-o 
echipele reparti

zate să deschidă noul abataj 
cu susținere individuală de la mina 
Cucești. Termenul de dare in ex
ploatare a acestuia era sfîrșitul lu
nii iunie. Iată insă că noul abataj 
a inceput să producă aproape 200 
tone cărbune pe zi. cu o lună și 
jumătate mai devreme.

— Același obiectiv il urmărim și 
noi — intervine inginerul Gheorghe 
Niță, directorul Antreprizei de con
strucții și montaj minier Coltești. 
De pildă, în primele patru luni ale 
anului, colectivul nostru a depășit 
planul la lucrările de construcții- 
montaj cu 9 milioane lei, reușind să 
obțină un avans simțitor la mon
tajul unor utilaje de descopertă și 
de extracție. Practic, la excavatorul 
nr. 36. amplasat in cariera Panga, 
colectivul condus de maistrul Ilie 
Cîrstinoiu a încheiat montajul, iar 
punerea lui in funcțiune mai devre
me față de data de 30 iunie; cind 
este termenul programat, depinde de 
operativitatea cu care întreprinderea 
..I Mai“-Ploiești va livra reductorul 
de la roata cu cupe. Asemănător 
stau lucrurile și la stația de sortare- 
concasare din incinta Alunu. de 
unde noi ne-am și retras forțele, ul
timele operații care mai sint de 
efectuat si. care condiționează "pu
nerea ei in funcțiune revenind echi
pelor brigăzii Antrepriză de rțioijtaj, 
service pentru automatizări și tele
comunicații Rimnicu Vilcea. care, 
deocamdată, se confruntă cu lipsa 
unor echipamente.

Să mai adăugăm la toate acestea 
că insuși beneficiarul și-a supli
mentat forțele pentru urgentarea lu
crărilor de deschidere a noilor ex
ploatări de la suprafață și din sub
teran. printre care abatajul frontal 
de la mina Berbești I (de unde, in 
ziua de 18 mai, s-au extras primele 
387 tone cărbune), cel de-al doilea 
abataj de la mina Cucești. micro- 
cariera Cernișoara, liniile de cărbune 
și descopertă din carierele Berbești- 
Vest și Oltețu și altele. Altfel spus, 
se muncește intens, bine organizat 
pentru înfăptuirea obiectivului pro
pus prin ..Acțiunea plus 5 000". Și 
există condiții pentru sporirea rapi
dă a producției de cărbune.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

Galațiul este unul dintre cele 
mai dezvoltate județe ale tării. Nu
mărul personalului muncitor ocupat 
in economia sa depășește în pre
zent cifra de două sute de mii. La 
aceasta se adaugă importantul eșa
lon al celor care lucrează în agri
cultură. Așadar, o uriașă forță de 
muncă, în imensa ei majoritate în
cadrată in unităti cu tehnică mo
dernă. unităti nou, construite sau 
reinzestrate din temelii in anii so
cialismului. Este reflexul firesc al 
politicii promovate cu stăruință 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, de inflorire armonioasă, 
echilibrată a tuturor zonelor pa
triei.

Ce se face pentru perfectionarea 
pregătirii personalului muncitor 
din această parte a tării, cu ritmuri 
de dezvoltare industrială deosebit 
de dinamice ? Ține aceasta pasul 
cu noile tehnici și tehnologii ? Care 
sint problemele care se ivesc la 
această zonă de impact și ce re
zolvări capătă ele ? Cu aceste în
trebări am intreprins o investigație 
la Șantierul naval din Galati, loc 
unde, deopotrivă, oameni și pro
ducție sint supuși. în anii din urmă, 
unui „asalt" continuu al tehnicilor 
și tehnologiilor „de virf", competi
tive. înainte de a stărui asupra 
celor aflate in timpul documentă
rii in șantier, reținem dintr-o re
centă analiză a Comitetului jude
țean de partid Galați : in acest an, 
la cursurile de perfecționare a pre
gătirii sint cuprinși circa 76 000 oa
meni. Dintre aceștia, 3 460 sint cu 
scoatere din producție. Este vorba 
îndeosebi de maiștri, șefi de secție, 
subingineri. ingineri. Restul urmea
ză cursurile de perfecționare a pre
gătirii la locul de muncă, potrivit 
prevederilor legii. O primă con
cluzie pe marginea acestei sta
tistici : există posibilitatea reală 
ca in decursul actualului cincinal 
totalitatea personalului muncitor 
din economia județului să frec
venteze. de cite două ori. cursurile 
de perfecționare a pregătirii pro
fesionale. Este un lucru care ates
tă interesul pentru îmbogățirea 
necontenită a orizontului de cunoș
tințe de specialitate. Includerea în 
sistemul analizelor lunare, care se 
întreprind la nivelul comitetului 
județean de partid, și a acestui 
important domeniu de activitate 

confirmă, de asemenea, afirmația 
de mai sus.

Să ne întoarcem însă la șantierul 
naval pentru a vedea, inainte de 
toate....

...Ce arată un test. La 
sfirșitul fiecărei serii de cursuri 
de perfecționare a pregătirii pro
fesionale organizate la centrul 
anartinind de centrala navală cu 
sediul la Galați — unde participă 
la perfecționare și specialiști ai 
șantierului — sint inițiate intere
sante teste de sondaj de opinie. 
Scopul lor ? Evident, să afle ce 
gindesc cursanții despre formula 
perfecționării pentru care s-a op
tat. Dintr-un asemenea test, efec
tuat pe un eșantion de 54 de 
cursanți, am selectat și noi patru 
întrebări și răspunsurile lor. 1) 
Cum apreciați oportunitatea teme
lor abordate la cursuri ? Răspun
suri : Foarte oportune — 10; opor
tune — 44: inoportune — zero. 
Cum se vede, deplasarea centrului 
de greutate al răspunsurilor spre 
o apreciere mai „moderată", in
dică. implicit, o privire lucidă, 
critică, dorința de a căuta formele 
care să perfecționeze... cursurile 
de perfecționare a pregătirii. De 
altfel, nu lipsesc nici sugestiile în 
această privință, după cum argu
mentează și răspunsurile la urmă
toarea întrebare : 2) Asupra căror 
teme din program socotiți că tre
buia insistat ? Răspunsurile au in
dicat domenii concrete : pregătirea 
S.D.V.-urilor; informații mai am
ple despre noile tehnologii ; nou
tăți in automatizări ; comparații 
privind parametrii de calitate. 
Etc... 3) Socotiți că au fost atinse 
obiectivele programului de perfec
ționare a pregătirii profesionale la 
care ați participat ? Răspunsurile 
se grupează astfel : 47 — da ; 7
— nu. 4) Ce calificativ acordați fe
lului cum s-au organizat și desfă
șurat programul de perfecționare ? 
Răspunsuri : 12 — foarte bine ; 39
— bine ; 3 — satisfăcător. Și la 
această apreciere categoria celor 
care își exprimă rezerve este des
tul de numeroasă. Indiciu pentru 
organizatorii cursurilor să acțio
neze mai ferm pentru a afla moda
lități optime de ridicare a eficien
tei perfecționării. Lucru firesc, 
dacă avem în vedere că proble

mele cu care oamenii se confrun
tă in producție sint din ce in ce 
mai complexe, „presiunea" tehno
logiilor competitive mai mare, de 
unde și exigenta crescută a be
neficiarilor cursurilor de perfec
ționare care doresc o cit mai de
plină sincronizare a acestora cu 
munca de zi cu zi. cu prezentul 
și viitorul din profesia lor.

Dar rostul oricărui test este ace
la de a obține o „fotografie" cit 
mai exact posibilă a realității și, 
în funcție de aceasta, de a iniția 
generalizarea experienței ciștigate 

Perfecționarea profesională 
intre necesitate și prejudecată 

------------------ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ-------------------
ori, după caz, măsurile de corec
tare necesare. Succesivele sugestii 
oferite de sondajele de felul celui 
menționat n-au rămas. evident, 
fără ecou. Eram in șantier cind 
s-a anunțat sosirea la centrul de 
perfecționare al centralei a unui 
lector de la Reșița. Uzina care dă 
motoarele și pentru vapoarele con
struite la Galați. E de la sine în
țeles că in acest.e împrejurări, 
dialogul lector — cursanți echiva
lează nu o dată cu un adevărat 
schimb de experiență la obiect, 
folositor pentru ambele părți. Am 
aflat că practica solicitării de lec
tori de la întreprinderile colabora
toare s-a încetățenit aici, după 
cum fapt curent a devenit și invi
tarea lectorilor din rîndul specia
liștilor de la institutul gălățean de 
inginerie tehnologică, construcție 
și proiectare a navelor, din rin- 
dul cadrelor didactice ale Univer
sității. De prisos să mai subliniem 
faptul că antrenarea in procesul 
perfecționării pregătirii profesio
nale și a altor cadre specializate, 
cu experiență, dă consistență 
cursurilor, mărește gradul de a- 

tractivitate. sporește, în genere, 
eficienta. Sint idei care se pot în- 
tilni și in sondajul de opinie evo
cat. Sint idei cu care s-au decla
rat de acord toți specialiștii cu 
care am stat de vorbă în șantierul 
naval gălățean, deoarece cursurile 
despre care este vorba au in ve
dere. mai ales, cadrele tehnice. 
Toate bune și la locul lor, numai 
că...

„Inginerii sint interesați 
să urmeze cursurile de per

fecționare numai... să le 
dea voie șefii". Cum aceas,a 
remarcă am auzit-o nu o dată, nu 
de două ori. am căutat să vedem 
în ce măsură își are temeiul. Și 
am aflat : la cursurile de perfec
ționare ale centrului care funcțio
nează pe lingă centrală, intr-un an 
intreg a participat din șantier 
doar... un singur șef de secție. Mai 
e nevoie de comentarii ? Mai de
parte : în cadrul celor cinci pro
grame de perfecționare a specia
liștilor, șantierul a trimis 59 de 
cadre tehnice, in Ioc de aproape o 
sută ; cit era prevăzut.

Să nu fie oare interesată aceas
tă categorie de personal în ridi
carea continuă a nivelului profe
sional ? Exclus ! Inginera Lumi
nița Gh.. șeful de atelier Anton 
Buliga. maistrul Biro Lajos cu 
care am stat de vorbă dădeau o 
binemeritată apreciere formelor de 
pregătire a specialiștilor. Interlo
cutorii noștri puneau mare preț pe 
însușirea în aceste împrejurări a 
informațiilor de specialitate de 

,.ultimă oră". Alții aminteau de 
însemnătatea lucrărilor cu care se 
încheie obligatoriu absolvirea 
cursului, și care au o aplicabili
tate practică. Un buletin de infor
mare cu apariție periodică cuprin
de în rezumat soluțiile tehnice 
avansate de aceste lucrări, cu sco
pul de a fi generalizate. Din pă
cate, chiar și cu această publici
tate, portofoliul de idei valoroase 
care s-au strîns și pe această cale 
este încă prea puțin valorificat.

Să revenim insă la fondul ches
tiunii. Așadar, specialiștii din șan- 

tjer sint direct interesați în per
fecționare. Numai că atunci cind 
aceștia trebuie să meargă la 
cursuri... producția nu se mai poa
te dispensa de ei. Teoretic, toată 
lumea este de acord cu perfecțio
narea. Practic insă, lucrurile nu 
prea sint ca în teorie. începînd de 
aici perfecționarea nu mai e pri
vită ca sarcină de plan — deși e 
sarcină de plan ! — ci ca o treabă 
facultativă, la discreția unui șef 
sau altul. Care, la rîndul lor argu
mentează cu aplomb : „Da, e ne
voie de pregătire, e indispensabil 
chiar, dar acum nu se poate. Pro
ducția mai intîi".

Optica aceasta are o răspîndire 
mult mai largă decit gardurile unei 
singure unități. Sigur că producția 
are. și trebuie să aibă intiietate. 
Dar aceasta este realizată de oa
meni. Ea nu poate evolua, nu poate 
sui treptele competitivității de una 
singură. E ca și cum ai pretinde 
unui automobil să urce dealul fără 
baterie. „Acumulatorul" producției 
sint oamenii. C'u nivelul lor de 
pregătire, de cunoștințe. Care me
reu trebuie împrospătate, aduse „la 

zi". Perfecționarea nu se poate 
face doar intr-iin... S.R.L. sau in 
pauza de masă, nu-i viată de hu
zur ori concediu de odihnă, ci 
muncă sistematică de învățătură, 
care activează fondul de cunoș
tințe, adaugă altele noi, obligă la 
repetare și efort. Și-i de ta sine 
înțeles că randamentul unui om 
aflat in pas cu noutățile din pro
fesia lui este cu mult mai mare 
în producție decit al celui obligat 
să-și . facă datoria in virtutea ruti
nei de ani și ani...

Un inamic de combătut 
— formalismul. ° recentă ana- 
liză inițiată de biroul comitetului 
de partid al șantierului naval din 
Galați arată o bună cuprindere a 
muncitorilor de diverse categorii 
in cursurile de perfecționare si 
policalificare. Practic, toate me
seriile și toți oamenii urmează di
ferite forme de pregătire și per
fecționare. Despre avantajele poli
calificării. de exemplu, un fapt : 
funcționează aici, pentru sudori, 
un curs de însușire a tehnologiilor 
moderne. Pe serie, absolvă cursul 
în cauză 15—16 sudori din șan
tierele navale, începînd cu Drobeta- 
Turnu Severin și terminind cu 
Tulcea. Sint de regulă meseriași 
care „și-au făcut mina" la sudura 
electrică manuală si acum deprind 
tainele celei in mediu protector de 
carbon. Un laborator bine înzestrat 
conferă pregătirii și perfecționării 
temeihicia necesară. Cei care ab
solvă aceste cursuri au mari sanse 
să sudeze la corpul ori in zonele 
de rezistentă ale navei lucrări 
care presupun atestarea Registru
lui naval român, sau pot aspira 
să sudeze la picioarele platforme
lor de foraj marin care se execută 
în șantierul gălățean.

Sint și alte lucruri bune pe care 
analiza intreprinsă de biroul comi
tetului de partid al șantierului na
val gălățean Ie pun in lumină. 
Este vorba, între altele, de demon
strațiile practice care se fac in 
numeroase cursuri, la locul de 
muncă, cu efecte benefice în mî- 
nuirea corectă a utilajelor, in stă- 
pinirea tehnicii și a tehnologiilor 
moderne. Analiza asupra căreia 
stăruim combate. în același timp, 
cu exigentă orice manifestare de

formalism în desfășurarea acestor 
cursuri, socotindu-1 pe drept cuvînt 
inamicul numărul unu al perfec

ta
in
ia

tionării. Un control efectuat 
atelierul de lăcătușerie navală din 
secția I bazin, de exemplu, 
tilnește următoarea situație : „
unul din cursuri se preda întins... 
aria pătratului unor muncitori care 
absolviseră liceul si care stăpî- 
neau aceste cunoștințe elementare 
cel puțin la fel de bine ca și mai
strul care le vorbea. Sau : 1a sec
ția a Il-a mecanică. 1a categoriile 
I—III. au fost cuprinși. intr-un 
singur curs, 200 de oameni. Con
trolul biroului comitetului de 
partid formula cu ironie întreba
rea : „Ce poate fi asta ? Curs sau... 
ședință ?“

Dincolo de înfățișarea mai con
cretă ori mai voalată pe care o 
îmbracă, cert este că formalismul 
aduce, in multe locuri, destule 
prejudicii perfecționării normale a 
pregătirii profesionale. De la în
tocmirea cu lipsă de răspundere 
a tematicilor, care nu fixează in 
prim planul atenției problemele 
de maxim interes din fiecare pro
fesie și pină ta absența oricărui 
material didactic. De la improvi
zarea unor lecții in spații neadec
vate din hale, unde nici vorbă nu 
poate fi de luarea unor notițe, și 
pină la bunul plac al unor respon
sabili ai locurilor de muncă, care 
teoretic sint de acord cu perfec
ționarea. dar. cum am văzut, optica 
asta capotează ta examenul prac
ticii.

Că perfecționarea pregătirii pro
fesionale este o necesitate a pre
zentului, cu evoluții atit de spec
taculoase în toate domeniile crea
ției materiale și spirituale, este o 
realitate care nu mai trebuie de
monstrată. După cum realitate 
sint și destule prejudecăți, acțiuni 
formale care frinează acest pro
ces. Orizontul cit mai larg de cu
noștințe profesionale este, poate, 
cea mai viguroasă investiție pen
tru accelerarea progresului și. in 
numele acestuia, merită să per
fecționăm necontenit formele și 
formula... perfecționării pregătirii 
profesionale.

Ilie TANASACHE 
Dan PLAEȘU
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sint deosebit de recunoscător pentru mesajul dumneavoastră prietenesc 
de felicitare pe care ați avut amabilitatea să mi-1 adresați cu prilejul ani
versării independenței Israelului. Am apreciat mult sentimentele pe care 
mi le-ați exprimat și, la rindul meu, am deosebita plăcere să vă adresez 
aceleași bune urări.

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Cronica zilei

Constructori de țara noua

în zilele de 18—23 mai a.c.. o de
legație de activiști ai P.C.U.S., con
dusă de tovarășul N. V. Gubski, 
secretar al Comitetului regional 
Rostov al P.C.U.S.. a efectuat o vi
zită pentru schimb de experiență in 
tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Oaspeții sovietici au avut convor
biri la C.C. al P.C.R.. Ministerul A- 
griculturii si Comitetul județean Olt 
al P.C.R.. au vizitat institute de cer
cetare. precum și unități agricole de 
stat si cooperatiste din sectorul agri
col Ilfov si județul Olt.

La încheierea vizitei, membrii de
legației sovietice au fost primiți de 
tovarășul Vasile Bărbulescu. secretar 
al C.C. al P.C.R.

★
La București s-au Încheiat, sim- 

bătă, lucrările celei de-a X-a se
siuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-zambiene de coo
perare economică și tehnică.

In spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul intilnirilor și convorbiri
lor româno-zambiene Ia nivel inalt, 
au fost analizate stadiul actual al 
relațiilor economice dintre România 
și Zambia. posibilitățile și căile 
menite să conducă la dezvoltarea in 
continuare a colaborării in domenii 
de interes comun — intre care in
dustria construcțiilor de mașini, mi
neritul, transporturile, agricultura 
— la extinderea conlucrării in sfera 
producției și a cercetării științifice, 
la lărgirea și diversificarea schimbu
rilor reciproce de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie — 
Gheorghe David, ministrul agricultu
rii. si G. K. Chinkuli. ministrul ener
giei, transporturilor și comunicații
lor din Republica Zambia — au 
semnat protocolul sesiunii.

în timpul șederii In țara noastră, 
ministrul zambian a avut întreve
deri la conducerile Ministerului Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerului Industriei . de Utilaj 
Greu, Ministerului Minelor, Petro
lului și Geologiei. Ministerului Fi
nanțelor și la Banca română de co
merț exterior și a vizitat obiective

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor. • Telefllmoteca 

de ghiozdan : „întâmplări. In jun
glă" (color). Episodul 1

12,40 Din cununa cînteculul românesc. 
Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color).
• Vis de primăvară... Muzică și 
poezie • Glasul iubirii... Muzică 
ușoară 0 Desene animate... în se
rial O Cîntecul norilor de mai
• Teatru scurt O Un trubadur 
modern — premieră muzicală 
0 La braț cu cîntecul. Moment 
muzical cu soliști din Uniunea 
Sovietică • Telesport • Luminile 
rampei... muzicale 0 Să dăm 
Terrel o șansă ! 0 Lumea minu
nată a filmului • Secvența tele
spectatorului

14,50 Contemporanii noștri. Fapte dln-

vremea
Institutul de meteorologic și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 24 mal, ora 21 — 27 mai, 
ora 21. In țară : Deși temperatura 
aerului va marca o creștere treptată, 
vremea se va menține încă răcoroasă 
pentru această perioadă. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate la 
începutul intervalului, In regiunile

Afof succese de prestigiu ale reprezentantelor României 
la campionatele europene de gimnastică

© Daniela Silivaș
Campionatele europene de gimnas

tică de la Moscova au continuat cu 
finalele concursului special pe apara
te. Tinăra sportivă româncă Daniei» 
Silivaș a obținut o .nouă victorie 
remarcabilă, campioana europeană 
absolută cucerind a doua medalie de 
aur la actuala ediție. In finala la pa
ralele inegale. Daniela Silivaș și-a 
demonstrat din nou măiestria și si
guranța. executind perfect un exer
cițiu ce a cuprins multe elemente de 
mare dificultate. în urma căruia a 
primit nota 9,975 puncte și. cu un 
total de 19,900 puncte, s-a situat pe 
primul loc. obținind medalia de aur 
la acest aparat. Medalia de argint a 
revenit Dianei Dudeva (Bulgaria) — 
19,838 puncte, iar cea de bronz spor
tivei din R.D. Germană Dirte 
Tummler — 19,788 puncte.

De asemenea. Daniela Silivaș a 
urcat pe podiumul de premiere și la 
sărituri, ciștigind medalia de argint, 
cu 19,806 puncte, in timp ce coechi
piera sa Eugenia Golea a intrat in 
posesia medaliei de bronz, cu 19,700 
puncte. La acest aparat, pe primul 
loc s-a situat Elena Șușunova 
(U.R.S.S.), cu 19,856 puncte.

In concursul masculin, o compor
tare meritorie a avut gimnastul 
român Marian Rizan, clasat pe locul 
trei și medaliat cu bronz la cal cu 
minere, cu 19,575 puncte, fiind prece
dat de Valeri Liukin (U.R.S.S.) — 
19,750 puncte și Lubomir Gheraskov 
(Bulgaria) — 19,600 puncte. .

Iată celelalte rezultate in finalele 
masculine : sol : 1. Valeri Liukin
(U.R.S.S.) — 19,850 puncte : 2. Iuri 
Korolev (U.R.S.S.) — 19,575 puncte: 3. 
Gyorgy Guczogy (Ungaria) 19.350 
puncte ; inele : 1. Valentin Moghilnii 
(U.R.S.S.) — 19,65 puncte; 2. Valeri 
Liukin (U.R.S.S.) — 19,55 puncte ; 3. 

economice si social-culturale din 
Capitală.

♦
.Tovarășul Neculai Ibănescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit. simbătă. pe Wondayen Mihretu, 
ministrul justiției din Etiopia Socia
listă. Cu acest prilej au fost subli
niate bunele relații existente intre 
România si Etiopia Socialistă, pre
cum si posibilitățile extinderii, in 
continuare, a acestor raporturi.

A luat parte Gheorghe Chivulescu, 
ministrul justiției.

în perioada 16—23 mai, o delega
ție de juriști etiopieni, condusă de 
Wondayen Mihretu, ministrul justi
ției din Etiopia Socialistă, a făcut o 
vizită in țara noastră.

Cu acest prilej, oaspeții au avut 
convorbiri la Ministerul Justiției. 
Procuratura Generală. Tribunalul 
Suprem, unități de justiție din ju
dețele Iași și Călărași și au vizitat 
obiective social-edilitare și cultu
rale din Capitală și județele mențio
nate.

★
Delegația Uniunii Naționale a Stu

denților Sirieni (U.N.E.S.), condusă 
de Haitham Dweihy, președintele 
U.N.E.S., care, la invitația Consiliu
lui U.A.S.C.R.. efectuează o vizită in 
tara noastră, a fost primită, sîmbătă, 
de tovarășul Radu Constantin, secre
tar al C.C. al P.C.R.

In cadrul discuțiilor a fost eviden
țiat cursul ascendent al raporturilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Siriană, care se dez
voltă continuu, in spiritul înțelegeri
lor convenite cu prilejul intilnirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Hafez Al-Assad, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
subliniindu-se, cu acest prilej, bunele 
relații de prietenie și colaborare 
existente intre tinăra generație din 
România și Siria, intre organiza
țiile lor.

(Agerpres)

tr-o nouă epopee a muncii. Re
portaj (color)

15,00 închiderea programului

19.00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu. Epocă de glorii — 
epocă de fapte revoluționare. 
Documentar realizat tn județul 
Satu-Mare

19.40 Cintarea României (color). Oma
giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste șl cu Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
județului Satu-Mare

20,25 Film artistic. „Centrul înaintaș a 
murit în zori". Producție a stu
diourilor argentinlene. Cu : Luis 
Medina Castro, Raul Rossi, Didi 
Carii, Enrique Fava. Regia : Rene 
Muglca

21.40 Moment coregrafic (cotor). Inter
pretează Ansamblul Teatrului 
Mare din Moscova

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

estice șl de nord-est, unde pe alocuri 
va mal ploua. In rest, averse Izolate, 
după-amlaza. Temperatura aerului va 
avea valori cuprinse, ziua, intre 16 șl 
26 de grade, local chiar mal ridicate, 
iar noaptea intre 6 șl 16 grade. In 
București : Vremea va fi predominant 
frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul 
va fl variabil. Vtntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperatura aerului 
va urca, ziua, pină la 23—26 de grade 
și va cobori noaptea pină la 9—12 
grade. Tendință de aversă, după- 
amlaza.

ĂCTUALI1TATEĂ SIPO^TIIVĂ ____ ___________

- încă o medalie de aur!
Andreas Aguilar (R.F. Germania) — 
19,50 puncte.

Astăzi se dispută ultimele finale pe 
aparate, la birnă și sol (feminin), 
precum și sărituri, paralele și bară 
fixă (masculin).

Amintim că reprezentantele noas
tre Daniela Silivaș și Camelia Voi- 
nea abordează finala la ..sol" cu cele

RUGBI ; Victorie a echipei noastre in primul meci 
în „Cupa Mondială"

La Auckland, in meciul de debut 
al primei ediții a „Cupei Mondia
le" la rugbi. echipa României a În
trecut cu scorul de 21—20 (3—il) 
formația Zimbabwe, pe care a 
dominat-o in final. cind rugbiștii 
noștri au realizat trei eseuri, prin 
Paraschiv, Toader și Hodorcă. Cele
lalte puncte ale selecționatei române 
au fost realizate de Dumitru Ale
xandru — trei lovituri de pedeapsă. 
Pentru Zimbabwe au marcat Tsimba 
— două eseuri, Neill — un eseu și 
Ferreira — două lovituri de pe
deapsă și o transformare.

în aceeași grupă a 4-a, reprezen
tativele Franței și Scoției au termi
nat la egalitate : 20—20. dună ce la

BOX
Reuniunea de verificare a boxeri

lor noștri selecționați pentru apro
piatele campionate europene, reu
niune ce s-a desfășurat în sala în
treprinderii mecanice de utilaj 
chimic — București (I.M.U.C.) a 
plăcut numerosului public, alcătuit 
în majoritate din muncitori și spe
cialiști ai acestei mari unități eco
nomice bucureștene. Spectatorii au 
aplaudat pe Daniel Măeran, care a 
avut adversari puternici în Ionel

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI HAȘEMIT

AL IORDANIEI

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Ziua națională a Regatului Hașemit al Iordaniei Im! oferă plăcutul pri
lej de a vă transmite călduroase felicitări. împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, iar poporului iordanian prieten, pace și 
bunăstare.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie si colaborare dintre țările 
și popoarele noastre se vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor român 
și iordanian, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 25 mai se Împlinesc 41 de 
ani de la proclamarea independen
ței Iordaniei.

Aniversarea acestui eveniment 
găsește poporul iordanian în plin 
efort de dezvoltare și modernizare 
a structurilor economico-sociale. 
Pretutindeni se construiește. Loca
lități care altădată lincezeau în 
înapoiere cunosc in prezent o pu
ternică înflorire. Dacă în 1946 
Ammanul număra doar 30 000 de 
locuitori și desfășura o activitate 
economică extrem de redusă, astăzi 
el se infățișează privirilor ca o 
capitală modernă, străbătută de 
străzi largi, de-a lungul cărora se 
inalță numeroase edificii impună
toare ; populația sa depășește 
800 000 locuitori. La Akkaba, Zarka 
sau Irbid au fost Înălțate în ulti
mii ani o serie de mari obiective 
industriale, profilate pe valorifi
carea principalelor bogății naturale, 
și in primul rind a fosfaților. Așa 
cum se știe, Iordania se află pe 
locul al treilea în lume — după 
Maroc și S.U.A. — in rindul ex
portatorilor de fosfați. Rezervele 
sale se ridică la peste 1,5 miliarde 
de tone. Ca rezultat al preocupării 
manifestate pentru sporirea avuției 
naționale, astăzi producția de fos
fați se ridică la 5,7 milioane tone, 
cel mai important obiectiv legat de 
valorificarea acestei bogății a sub
solului fiind uzina de îngrășăminte 
chimice da la Akkaba.

Realizări de seamă au fost obți
nute, de asemenea, și in celelalte 
domenii ale economiei naționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

Domnului RAUL RICARDO ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene

BUENOS AIRES
Cu prilejul Zilei naționale a Argentinei, In numele poporului român și 

al meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de bunăstare și pace pentru poporul argentinian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul argentinian marchează la 
25 mal Ziua independenței, eveni
ment memorabil petrecut cu 177 de 
ani in urmă, cînd la Buenos Aires 
a fost ales guvernul provizoriu al 
provinciei Rîo de la Plata. Acest 
fapt a consemnat momentul ruptu
rii cu regimul colonial spaniol șl 
declanșarea procesului de eman
cipare politică. Peste șase ani. Con
gresul de la Tucuman avea să de
clare independența „Provinciilor 
Unite din Rio de Ia Plata", iar in 
1826 noul stat devenea Republica 
Federală. Argentina.

Cunoscută prin tradiție ca una 
din principalele producătoare mon
diale de alimente, grație condițiilor 
favorabile de climă, abundentei și 
fertilității solului. Argentina este, 
totodată, una dintre țările latino- 
americane care au înregistrat, de-a 
lungul timpului, progrese însemna
te in crearea unei economii moder
ne. Dezvoltarea pe care a cunos
cut-o industria acestei țări — cu- 
prinzind asemenea ramuri ca side
rurgia. petrochimia, industria auto
mobilistică și cea constructoare de 
avioane, electrotehnica și electro
nica — a ajuns la un nivel care-i 
permite în prezent să valorifice in 
mod corespunzător marile resurse 
naturale de care dispune. Pentru 
a asigura baza energetică necesară 
extinderii industriei, in țară au fost 
înălțate. în ultimii ani. o serie de 
centrale hidroelectrice, paralel cu 
construirea a două centrale atomo- 

mai mari note prealabile — 10 și, 
respectiv, 9,95 1 — iar, in finala la 
birnă. unul dintre aparatele favorite 
ale Danielei, aceasta va intra în con
curs cu 9,95. Notele menționate mai 
sus anunță alte rezultate de larg 
răsunet internațional ale gimnastelor 
noastre. Mult succes minunatelor 
noastre reprezentante.

pauză conduceau rugbiștii scoțieni 
cu scorul de 13—6.

La Sydney, intr-un meci contînd 
pentru grupa I, Australia a dispus 
de Anglia cu 19—6 (6—0). Amintim 
că în meciul inaugural al „Cupei 
Mondiale", Noua Zeelandă a învins 
Italia cu 70—6.

Formația României va disputa 
următorul meci in compania Fran
ței. la Wellington, in ziua de 28 
mai ; partida România—Scoția va 
avea loc la 2 iunie, in orașul Du
nedin. O victorie a formației noas
tre tnțr-unul dintre aceste două 
jocuri ar asigura calificarea rugbiș- 
tilor români in fazele superioare ale 
competiției.

Panaite și Nicolae Talpoș. de ase
menea, pe Daniel Dumitrescu, în
vingător. prin r.s.c, III. in fața Iui 
St. Dincă. tn revenire de formă s-au 
arătat M. Tudoriu și Șt. Drișcu. în- 
tr-o partidă care a semănat mai mult 
cu o finală de campionat național 
decit cu o simplă verificare. Dorin 
Răcaru a primit o replică puternică 
din partea lui Petre Bornescu.

Datorită construirii unor baraje și 
canale de irigații in valea Iorda
nului, suprafețele agricole au fost 
considerabil extinse.

Animat de sentimente de caldă 
prietenie și solidaritate fată de po
poarele arabe, poporul român ur
mărește cu viu interes realizările 
obținute de poporul iordanian. 
Intre Republica Socialistă România 
și Regatul Hașemit al Iordaniei 
s-au statornicit și se dezvoltă re
lații de colaborare, întemeiate pe 
stimă și avantaj reciproc, ce cu
nosc o evoluție mereu ascendentă. 
Un rol determinant in dezvoltarea 
conlucrării româno-iordaniene l-au 
avut intîlnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele Hussein 
Ibn Talal.

Ca rezultat al transpunerii în 
viață a înțelegerilor convenite intre 
conducătorii celor două țâri, spe
cialiștii români au extins și moder
nizat rafinăria de la Zarka și parti
cipă la realizarea liniei electrice 
Akkaba — Amman. Poporul iorda
nian dă o înaltă apreciere politicii 
consecvente a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
sprijinul stabilirii unei păci globa
le. juste si durabile in Orientul 
Mijlociu, de natură să permită 
popoarelor din această zonă să-și 
consacre resursele in scopul pro
gresului.

Cursul ascendent al relațiiloi 
româno-iordaniene corespunde pe 
deplin intereselor ambelor țări și 
popoare, cauzei generale a păcii 
și colaborării internaționale.

electrice. Preocupările in acest do
meniu sint ilustrate și de o serie 
de obiective aflate în stadiu de pro
iect. avînd drept, scop să creeze 
condițiile necesare ridicării conti
nue a potențialului industrial. Por
nind tocmai de la necesitatea valo
rificării superioare a întregului po
tențial economic al teritoriului na
țional. guvernul argentinian a ho- 
târit transferarea capitalei țării la 
Viedma, in prezent centru admi
nistrativ al provinciei Rio Negro. 
In această localitate — aflată la 
porțile Patagoniei. regiune cu mari 
resurse de dezvoltare — se desfă
șoară in prezent intense pregătiri 
pentru ca ea să poată deveni capi
tala țării.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie evoluțiile politice 
și economice din această tară sud- 
americană. eforturile poporului ar
gentinian pentru accelerarea pro
gresului economic și social. Tradi
ționalele legături de prietenie și 
colaborare intre cele două țări și 
popoare, favorizate de afinitățile 
de limbă și cultură, de preocu
pările comune pentru propășirea e- 
conomică și socială, cunosc o evolu
ție ascendentă. Se poate aprecia că 
există condiții favorabile pentru 
amplificarea conlucrării româno- 
argentiniene pe multiple planuri, 
ceea ce corespunde pe deplin in
tereselor celor două țâri și popoare, 
ale păcii și cooperării interna
ționale.

FOTBAL : Astăzi, în divizia A
Etapa nr. 28 cuprinde trei partide 

interesante in Capitală : Steaua — 
F.C. Olt. Sportul studențesc — Jiul 
și Victoria — Universitatea Cluj- 
Napoca. La Pitești, alt meci impor
tant pentru partea superioară a cla
samentului, F.C. Argeș — Dinamo 
București, tn schimb, la Moreni, o 
partidă pentru „evitarea retrogradă
rii". intre Flacăra și Rapid Bucu
rești. în celelalte jocuri, Oțelul — 
F.C.M. Brașov, Petrolul — S.C. 
Bacău, Universitatea Craiova — 
Chimia și Corvinul — Gloria.

• Simbătă Ia Shanghai, tn compe
tiția internațională de fotbal „Turne
ul marelui zid", selecționata română 
de tineret a terminat la egalitate : 
1—1 (1—0) cu formația japoneză Mit
subishi. Au marcat Cristian Savu, 
respectiv Yasushi Yashida.

• Echipa reprezentativă olimpică 
a Danemarcei, pe care echipa noastră 
similară o va intîlni la 10 iunie, in 
orașul danez Aalborg, are media de 
virstă de 24 ani și jumătate • Deși 
ca antrenor al echipei daneze figu
rează Nielsen, in practică, pregăti
rile sint conduse de cunoscutul teh
nician vest-german Sepp Piontek, in 
calitate de antrenor coordonator

HANDBAL : Primii oaspeți
La Campionatul mondial uni

versitar. care va avea loc în țara 
noastră, sub auspiciile Federației 
Internaționale a Sportului Universi
tar (F.I.S.U.) și în organizarea 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România (30 mai—7 
iunie) au sosit primii oaspeți. * *Este  
vorba de echipa reprezentativă stu
dențească de handbal din îndepăr
tata Japonie, sosită mal devreme în 
România spre a efectua un stagiu 
de acomodare la fusul orar. Echipa 
laponiei face parte din grupa preli
minară .,C“ (împreună cu forma
țiile U.R.S.S., S.U.A. și Israel), ale 
cărei jocuri se vor desfășura la 
Iași, important centru universitar 
al țării.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Amfiteatru) : Poveste din Hollywood 
— 15 ; Actorul — 18 ; (sala Atelier): 
Papa dolar — 14 ; (sala Studio-99) : 
Medalion liric M. Eminescu — 16,30
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Stagiunea 
educativă pentru elevi. „Personali
tăți și epoci creatoare din istoria 
muzicii". Școlile naționale (II). Or
chestra de cameră și orchestra sim
fonică a tineretului bucureștean. 
Dirijor : Nicolae Racu — u ; Recital 
de muzică și poezie românească — 
18 ; (sala Studio) : Recital de vioară 
Doina Fodor — 17.30
• Opera Română (13 18 57) : Rigo- 
letto — 18
ft Teatrul de operetă (13 63 48. la sala 
Mică a Teatrului Național) : My Fair 
Lady — 10.30 ; Casa cu trei fete — 
’8.30
ft Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 10,30 :
Romeo și Julieta ta sfîrșit de noiem
brie — 18 : (sala Grădina Icoanei, 
1 1 95 44) • Menajeria de sticlă — 18 
ft Teatrul Mic (14 70 RD • Cerni în- 
s*e’nt deasupra noastră — 18.30
ft Teatru) Foarte Mic (14 09 05) : 
Mantie. se filmează — 19
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Văseaua de minte — 10 ; Avea două 
pistoale cu ochi albi și negri — 19 
ft Teatrul ,.C. I. Nottara" (59 31 03.

Etapa județeană a celei de-a 
Vl-a. ediții a Festivalului național 
„Cintarea României" a adus, in 
sălile de expoziție ale munici
piului Constanța. o veritabilă 
explozie de culori : la gale
riile ..Arta", la Casa de cultură 
a sindicatelor și la Casa Armatei. 
Această „recoltă" nu poate fi eva
luată insă la ora actuală nici can
titativ și nici valoric decit prin 
comparații care atestă dinamismul 
mișcării artistice de amatori în 
domeniul artelor plastice, imprimat 
de generoasele condiții d.e afirmare 
create de Festivalul național „Cin
tarea României". Așa, de pildă, 
dacă in 1983 a fost organizată o 
singură expoziție de grup în orașul 
Constanța, a plasticienilor amatori, 
în 1984 numărul acestor manifes
tări de grup sau personale. la 
cluburile și așezămintele culturale, 
precum și în saloane județene a 
ajuns la 19, iar în 1985 — la 22, 
pentru ca anul 1986 să fie marcat, 
în afara sporirii acestor prezențe 
în fața publicului, de o primă con
fruntare cu artiști amatori din 14 
județe, în cadrul salonului inter- 
județean intitulat „Virtuți plastice 
ale peisajului românesc", organizat, 
în două săli de expoziție, la Con
stanța și Medgidia, în această 
scurtă, dar semnificativă evoluție 
se ia ca termen de comparație anul 
1983. pentru că atunci artiștii plas
tici amatori și-au găsit o formă 
organizată de manifestare prin în
ființarea unui cenaclu menit să 
coordoneze și să indrume eficient 
Si cu competență activitatea nu
meroaselor cercuri de pictură care 
funcționau pe lingă clubul „Por
tul". Institutul județean de .pro
iectări. Școala populară de artă. 
Casa Armatei etc. In acest scop, 
ne spune Paul Teodorescu, pre
ședintele cenaclului, cu spriiinul 
comitetului județean pentru cultură 
și educație socialistă, s-a Întocmit 
un statut de funcționare a cenaclu
lui în care s-au prevăzut obiecti
vele de lucru ale plasticienilor 
amatori, drepturile și obligațiile lor 
și s-a format un birou de organi
zare și îndrumare a activităților 
propuse și a manifestărilor pu
blice, din care-fac parte un activist 
cultural, un profesor de la Școala 
populară de artă, un critic de artă 
de la Muzeul județean, care și-au 
făcut simțit în permanență ajuto

(Urmare din pag. I)
marcă printr-o serie de soluții 
constructive care permit scurtarea 
considepabilă a timpului de mon
tare pe locații. Primele produse de 
acest fel se află în stadiu fina) de 
execuție și vor fi livrate unor par
teneri de peste hotare. (Gheorghe 
Manea).

PRAHOVA : Fabrica de suban- 
samble hidraulice Băicoi a produs 
și livrat primele seturi „Disrom" 
formate din elemente modulare ce 
permit construirea in același timp 
a peste 50 de dispozitive utilizate

In funcțiune — noi capacități de producție
IAȘI. Prin aplicarea măsurilor de 

modernizare si perfecționare a pro
ducției. la întreprinderea metalur
gică din Iași s-au creat noi spații 
de producție. în cadrul • acestor 
spații a fost dată in funcțiune o 
nouă capacitate de producție pentru 
țevi sudate longitudinal. Noua capa
citate a fost înzestrată cu mașini și 
utilaje de mare randament si fia
bilitate în exploatare, realizate de 
industria românească. (Manole 
Corcaci).

ARGEȘ. La întreprinderea de 
autoturisme din Pitești s-a dat în

Prin creșterea productivității muncii
BACĂU : Acționind cu toate for

țele in spiritul indicațiilor și orien
tărilor date de secretarul general 
al partidului pentru îndeplinirea 
exemplară, lună de lună, a sarcini
lor de plan la producția fizică și cu 
prioritate a celei pentru export, oa
menii muncii din industria județu
lui Bacău înscriu pe graficul între
cerii noi și importante realizări. 
Astfel. pe ansamblul industriei 
băcăuane au fost realizate, de Ia 
începutul anului și pină in prezent, 
peste prevederi însemnate cantități 
de cărbune, energie electrică, utila
je tehnologice pentru industria chi
mică. organe de asamblare, ar
mături industriale din tontă și otel, 
produse ale industriei electrotehni
ce etc. De asemenea, s-au realizat 
in plus 6 000 perechi încălțăminte, 
11 000 mc cherestea. 1 400 tone to- 
luen, 800 tone fenol. De menționat 
că sporurile de produse au fost ob
ținute. in principal, pe seama 

teatre

rul de ordin organizatoric și al 
îndrumării de specialitate. De ase
menea, cenaclul a primit o sală 
permanentă de expoziții, care de 
atunci n-a rămas niciodată liberă. 
Oameni care, la locurile lor de 
muncă, au contribuit, zi de zi, la 
edificarea marilor împliniri socia
liste și-au propus ca. în timpul lor 
liber, să le transpună în culoare 
și in forme artistice pentru satis
facția estetică a lor și a tovarăși
lor lor.

A urmat apoi un întreg șir de 
vizite de documentare organizate 
in grup, pe marile șantiere de 
construcții, la obiectivele industria
le și agricole. Anual s-au organizat 
tabere de creație la Nuntași, 
Ostrov, Dunăreni, Capidava etc., 
unde lanurile de grîu și plantațiile 
pe rod se intilneau cu marea și 
Dunărea, și, peste tot. cu istoria 
ieșită la iveală prin vestigiile ar
heologice. Lucrările realizate in 
cadrul acestor tabere au devenit, 
de fiecare dată, componentele ex
pozițiilor de grup, iar crochiurile 
și schitele realizate după natură 
au constituit planurile de lucru 
pentru creațiile care urmau să fie 
adunate in expoziții personale sau, 
dacă întruneau exigențele juriului, 
să figureze in cele două saloane, 
de toamnă și de iarnă, care se 
organizează la nivelul județului.

Nu de mult s-a desfășurat con
cursul interjudețean „Virtuțile 
plastice ale peisajului românesc", 
la care au participat creatori din 
14 județe, precum și reputați critici 
și reprezentanți din cadrul Uniunii 
artiștilor plastici, una dintre ma
nifestările menite să diversifice și 
să perfecționeze îndrumarea artiș
tilor plastici amatori.

Ca urmare. dacă la finala pe 
țară a ediției a IV-a a Festivalu
lui național „Cintarea României", 
numărul iaureaților din județul 
Constanța era nesemnificativ, iar 
numele lor era aceiași ca la cele 
precedente, la ediția a V-a. mem
brii cenaclului artiștilor plastici 
amatori au obținut 15 premii pe 
tară, din care 7 titluri de laureat. 
La faza județeană" a celei de a Vl-a 
ediții a acestei mari competiții na
ționale. juriul a atribuit peste 50 
de premii, din care 23 de lucrări 
ale membrilor cenaclului au ob
ținut dreptul de a participa Ia 
următoarea etapă. Intre acestea 

pentru operațiile de frezare. rec
tificare, strunjire — în fapt, pen
tru toate operațiile de prelucrări 
metalice. Noul produs — o pre
mieră in materie — este folosit 
pentru realizarea unor piese uni
cat și de serie mică și înlocuiește 
un mare număr de S.D.V.-uri ce 
se utilizează în prezent pentru 
executarea operațiilor impuse de 
tehnologiile de fabricație. Printre 
primii beneficiari se numără marea 
întreprindere „23 August" din 
București și întreprinderea „Teh- 
nofrig" din Cluj-Napoca. (loan 
Marinescu).

funcțiune o noua linie de seg- 
menți, piese deosebit de necesare 
în procesul propriu de fabricație 
al unității, precum și pentru eco
nomia națională. Prin dotarea li
niei cu mașini și utilaje perfecțio
nate se asigură randamente superi
oare in producția de segment!, pre
cum și o bună calitate a acestora. 
Este de remarcat că lucrătorii 
7'rustului de antrepriză generală 
pentru construcții industriale Pi
tești au predat beneficiarului noua 
linie înainte de termen. (Gheorghe 
Cirstea).

creșterii productivității muncii, ca 
urmare a măririi indicilor de utili
zare ai mașinilor și utilajelor și 
aplicării măsurilor înscrise in pro
gramele de modernizare si perfec
ționare a producției. Realizarea rit
mică a producției fizice a permis 
colectivelor de muncă din 12 uni
tăți economice să livreze in avans 
la export mărfuri in valoare de 
circa 14 milioane lei. (Gh. Baltă).

VASLUI : Acționind susținut 
pentru perfecționarea organizării 
activității și aplicind în devans 
măsurile din programele de moder
nizare a unităților, colectivele uni
tăților de pe platformele indus
triale ale municipiului Vaslui au 
reușit să sporească lună de lună 
productivitatea muncii, acest indi
cator fiind. în perioada ce a tre
cut din 1987. în medie cu 1 636 lei 
mai mare față de prevederi.

— Cele mai bune rezultate — ne

sala Magheru) : Floarea de cactus — 
10 ; Pădurea — 18 ; (sala Studio) : 
O noapte furtunoasă — 10,30 ; Acești 
Îngeri triști — 17.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
41 72 34) : Arta conversației — 10 ;
Visul unei nopți de iarnă — 19 ; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Cocoșelul neascul
tător — tl ; (la Arenele romane) : 
„Varietăți de primăvară" — 16 ; 
19,30
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11 ; „Povestiri muzicale" cu Mini*  
song — 15
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Și totuși o mare iubire — 11 ; 
Urmărirea — 18
ft Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Copperfield — 10.30
ft Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
- 11
ft Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87“ — 
10.45 ; 15.30 ; 19
ft Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Asta-i ciudat — 11 ;
Tartuffe — 18.30

cinema
• Cucoana Chirița : SCALA (11 03 72)
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20.15. EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13.30; 

sint creațiile muncitorului Petre 
Neagu, de la întreprinderea de 
construcții navale Constanța, care 
transpune și în culoare uriașele 
bastimente pe care le realizează 
împreună cu tovarășii lui de mun
că. pinzele cu tematică isto
rică ale pilotului Marin Grigoraș, 
sculpturile cu linie monumentală 
Executate de tîmplarul Ion Tarnau- 
ceanu, lucrările de artă decorativă 
de interior de inspirație folclorică 
ale creatorului popular Dumitru 
Tică Dudău, marinele și peisajele 
din pitorescul noilor realități so
cialiste semnate de profesoara de 
matematici Dorina Popovici. înre
gistrăm și două manifestări la zi. 
și anume vernisajul expoziției 
personale a lui Paul Mihail în 
cadrul galeriilor „Arta", cu ima
gini animate ale. Constanței și 
peisaje marine sau lacustre din 
Deltă, precum și expoziția lui Paul 
Teodorescu de la clubul „Portul", 
care-și înnoiește în permanență 
catalogul cu noi imagini pe care 
le surprinde pe pînză la marea fe
reastră a țării spre lume unde își 
desfășoară activitatea de zi cu zi.

Consemnînd aceste realizări ale 
membrilor cenaclului artiștilor 
plastici amatori din Constanta, 
notăm un obiectiv nou : atragerea 
in acest colectiv a unor noi talente, 
din toate localitățile județului. Cu 
prilejul unei expoziții organizate 
de cenaclu la Casa de cultură din 
Hirșova, localnicii, după ce au 
admirat lucrările, au ținut să pre
zinte și un pictor de-al lor, 
pe lăcătușul Mircea Silivestru, de 
la fabrica „Energia". Acesta a 
devenit în prezent ultimul nume 
pe lista membrilor cenaclului, 
onorîndu-șl întrecerea tn mișcarea 
creatorilor amatori cu o expoziție 
personală care a fost vernisată în 
luna aprilie în orașul Constanța. 
Descoperiri asemănătoare, prilejui
te de manifestări ale cenaclului, 
s-au mai făcut pe șantierul Centra
lei nuclearo-electrice de la Cerna
vodă. precum și în comuna Dună
reni. O colaborare rodnică are Ioc 
cu cercurile de artă plastică de pe 
lingă casele de cultură de la Med
gidia. Năvodari și Mangalia, cu 
toți aceia care, in timpul lor liber, 
își consacră energia creatoare 
propriei lor împliniri.

Georqe MIHAJESCU 
corespondentul „Scinteii"

fl
precizează inginerul Teodor Tărnă- 
uceanu, președintele Consiliului 
municipal de control muncitoresc 
— au fost obținute de colectivele 
întreprinderilor de materiale izola
toare, „Mecanica", de aparate de 
măsură si control si de prelucrarea 
lemnului, care au creat condiții 
pentru dublarea acestui indicator 
înainte de 1990. Pe această bază, 
colectivele muncitorești vasluiene 
au realizat și livrat suplimentar e- 
conomiei naționale și la export 
produse de mecanică fină, mate
riale izolatoare, mobilă, țesături și 
altele, în valoare de peste 66 mi
lioane lei. (Petru Necuia).

Tehnologii moderne, 
de mare randament
CLUJ : în acțiunea de perfecțio

nare a organizării și modernizarea 
producției desfășurată la Comotna- 
tul metalurgic din Cimpia Turzii, o 
atenție deosebită se acordă apticarii 
și extinderii tehnologiilor de v.rf 
și folosirii cu randamente super.- 
oare a noilor capacități de produc
ție. In acest scop, au fost antrenați 
toți specialiștii fl muncitorii ca 
înaltă calificare și s-a extins co
laborarea cu unități de cercetare 
de profil și institute de învățăm.nt 
superior. Astfel, s-a introdus teh
nologia de insuflare cu pulberi 
reactive in oala de turnare la Oțe- 
lăria electrică nr. 1, s-a dezvoltat 
capacitatea la sirma trasă destinată 
fabricării cablurilor pentru benzi 
transportoare, s-a modernizat si 
diversificat producția de oțel cali
brat in bare și colaci, a fost pusă 
in funcțiune o stație pilot pentru 
fabricarea sirmelor pentru arcuri 
de supape și s-a extins controlul 
ultrasonic la producția de oțeluri 
de puritate pentru programele 
prioritare ale economiei naționale. 
De asemenea, a fost extinsă con
ducerea cu calculatorul a unor 
procese tehnologice, între care 
conducerea procesului de elaborare 
a oțelului pe faze și a regimului 
electric la primele cuptoare de la 
oțelăria electrică, automatizarea 
măsurării lungimii și debitării op
time a țaglelor la laminorul de se
mifabricate. dozarea automată a 
rețetelor de fabricație la secția 
electrozi de sudură și altele. (Ma
rin Oprea).

I

15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• O zi la București : GRTVIȚA 
(17 08 58) - 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) - 9; 11; 13; 15: 
17; 19.
0 Recital tn grădina cu pitici : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
0 Primăvara bobocilor : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Răzbunarea haiducilor : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Haiducii lui Șaptecai : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20.
• Jandarmul și jandarmerițele : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15, FAVORIT (45 31 70) - 9: 11 ; 
13; 15; 17,15; 19,30. MELODIA (11 13 49)
— 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.
• Pacea — victorie a rațiunii : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,30: 14;
16.30; 19.
• Program special pentru copii șl 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11.15: 
13: 14.45: 17; 19.15.
0 Mărturisire tîrzie t TIMP’tRT NOI 
(15 6! 10) - 9; 11.30: 14: 16,30; 19.
0 Greșeală fatală : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19.0 Marele șarpe : FERENTARI
(80 49 85) - 15: 17; 19.
0 Trebuie să-tl joci rolul : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15: 17; 19.
0 După raptă și răsnlată : POPU
LAR (35 15 17) - 15: 17: 19.0 Călătorul cu cătușe : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
0 Luptătorii din valea misterioasă : 
FLACARA (20 33 40) - 15: 17; 19.
0 Intilnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,15: 14; 
16.45: 19.30.
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\Acțiuni și luări de poziție pentru j
încetarea cursei înarmărilor

In sprijinul creării de zone denuclemzate
COPENHAGA. — Sub deviza 

„Pentru o zonă denuclearizată in 
nordul Europei, nu navelor cu arme 
nucleare în porturile Europei de 

, nord !“, la Aarkus a avut loc o 
) conferință a reprezentanților celor 

mai mari orașe-port din Danemar- 
i ca, Suedia, Norvegia și Finlanda. 
J La lucrări au participat peste 100 
ț de reprezentanți ai municipalită- 
ț ților respective, ai organizațiilor

i
sindi-de militant! pentru pace și 

catelor.
Participanții au făcut un schimb l 

de experiență în lupta pentru în- 
tărirea securității în nordul conți- ț
nentului european. în cursul dez- i 
baterilor s-a subliniat că închiderea ’ 
porturilor din zonă pentru nave ț 
purtătoare de arme nucleare ar i 
constitui o măsură importantă in ‘ 
vederea denuclearizării nordului i 
Europei. -

Pentru eliminarea primejdiei atomice din Europa
BONN. — Președintele Partidului 

Social-Democrat din R.F.G.. Willy 
Brandt. I-a primit pe șeful Comi
tetului de coordonare al Mișcării 
pentru pace din R.F.G. In cursul 
întrevederii, Brandt a exprimat 
sprijinul pentru desfășurarea la 13 

. iunie a unei ample manifestații în 
favoarea lichidării rachetelor sovie-

tice si americane cu rază medie de 
acțiune din Europa și a rachetelor 
operativ-tactice. Potrivit comitetu
lui coordonator, manifestația va ex
prima dorința majorității populației 
vest-germane de a fi adoptate mă
suri eficiente de dezarmare nu
cleară în Europa.

*
*

*
j Fonduri pentru programe sociale, nu pentru înarmări 1 j

\ MADRID. — Arhitecții din în- 
i treaga lume, reuniți la Caceres 
’ (Spania) pentru a lua parte la 
l decernarea premiilor concursului 

„Cintus ’87“ privind noile tehno- 
ț logii în construcțiile de ordin 

social, organizat sub egida U.I.A.

(Uniunea Internațională a Arhitec- 
ților) și a UNESCO, au lansat un 
apel „guvernelor tuturor țărilor să 
pună capăt pentru totdeauna cursei 
înarmărilor, iar fondurile astfel 
disponibile să fie folosite pentru 
rezolvarea problemei locuințelor**.

„Pace, echitate, egalitate"
NICOSIA. — Sub lozinca „Pace, 

echitate, egalitate* 1, la Nicosia s-au 
deschis lucrările Congresului al 
VIII-Iea al Federației organizațiilor 
de femei din Cipru. Sînt dezbătute 
probleme legate de sarcinile și ro- 
L.___________

Iul organizațiilor cipriote de femei 
in activitatea social-economică a 
țării, precum și probleme privind 
participarea femeilor la lupta pen
tru pace și dezarmare. <

VARȘOVIA

Deschiderea Tirgului internațional de carte
VARȘOVIA 23 (Agerpres). - La 

Palatul științei și culturii de la Var
șovia a avut loc deschiderea celei 
de-a 32-a ediții a Tirgului interna
țional de carte, la care participă 
1 000 de edituri din 25 de țări.

Standul românesc prezintă pro
ducția editorială de carte din 
ultimul an, la loc de frunte

aflindu-se operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, precum și lucrările tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, apărute în ultima pe
rioadă.

BEIJING

Convorbiri cu prilejul vizitei președintelui R.P.D. Coreene
BEIJING 23 (Agerpres). — La 

Beijing au avut loc convorbiri între 
Zhao Ziyang, secretar general inte
rimar al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze, 
și Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, aflat în vi
zită oficială în China.

Cu acest prilej, informează agen
țiile China Nouă și A.C.T.C., părțile 
s-au informat reciproc despre sta

diul construcției naționale în cele 
două țări. A fost efectuat un schimb 
de vederi asupra căilor de extindere 
in continuare a relațiilor de priete
nie și cooperare, pe linie de partid 
și de stat dintre cele două țări. A 
fost, de asemenea, analizată situația 
din Peninsula Coreea.

Zhao Ziyang și președintele Kim 
Ir Sen au efectuat, totodată, un 
schimb de vederi aprofundat asupra 
problemelor internaționale de inte
res comun.

Congresul țăranilor din R. D. Germană
BERLIN 23 (Agerpres). — La 

Schwerin s-au încheiat lucrările ce
lui de-al XIII-lea Congres al țăra
nilor din R. D. Germană prin adop
tarea unui număr de documente pri
vind activitatea din agricultură.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, care a relevat că transfor

marea socialistă a agriculturii a fost 
o condiție primordială pentru dez
voltarea rapidă a forțelor de produc
ție in acest sector al economiei 
R.D.G. El a exprimat totodată, do
rința R. D. Germane de a se înfăptui 
dezarmarea atit in domeniul nuclear, 
cit și în cel al armamentelor con
venționale pe baza principiului ega
lității și securității egale.

Plenara C. C.
VARȘOVIA 23 (Agerpres).— La 

Varșovia s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al P.M.U.P. După cum 
transmite P.A.P., a fost adoptată o 
hotărîre privind creșterea rolului or
ganizațiilor de bază ale partidului în

al P.M.U.P.
viața politlco-socială și economică a 
țării.

în cadrul plenarei a luat cuvintul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone.

încheierea reuniunii extraordinare a Consiliului
O.N.U. pentru Namibia

LUANDA 23 (Agerpres). — La 
Luanda s-au încheiat lucrările reu
niunii extraordinare a Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia.

în declarația adoptată de partici
pant! se arată că prin menținerea 
sub ocupație a Namibiei și împiedi
carea aplicării rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U. pri
vind acordarea independenței acestui 
teritoriu, regimul rasist de la Preto
ria ignoră hotărârile O.N.U. și vio
lează Carta organizației mondiale. 
Documentul cere adoptarea de sanc
țiuni obligatorii și cuprinzătoare îm
potriva R.S.A., ca unică modalitate 
eficientă care ar putea duce la deco
lonizarea Namibiei, precum și inten
sificarea sprijinului politic, diploma
tic și material acordat Organizației 
Ponorului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). Declarația arată că Po
litica agresivă a R.S.A. împotriva

statelor africane independente veci
ne constituie un real pericol pentru 
pacea și securitatea internațională.

Participanții au hotărit organizarea 
înaintea celei de-a 42-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. a unei 
reuniuni consultative în problema 
namibiană Ia nivel de miniștri de 
externe. în colaborare cu Consiliul 
de Securitate, pentru a se elabora 
măsuri stricte de aplicare a rezolu
ției 435 și a planului O.N.U. de deco
lonizare a Namibiei.

A fost aprobat un program de ac
țiuni individuale și colective împo
triva R.S.A., incluzînd boicotarea 
companiilor care operează în Nami
bia. a produselor realizate pe acest 
teritoriu, interzicerea intrării in alte 
state a reprezentanților regimului- 
marionetă de la Windhoek și închi
derea reprezentanțelor acestui regim 
dintr-o serie de țări vest-europene.

Un nou val de represiuni în R.S.A.
PRETORIA 23 (Agerpres). — Ra

fale de mitraliere, nori de gaze 
lacrimogene. mașini blindate in 
plină cursă înțesate de soldați la 
bord — aceasta este imaginea do
minantă a orașului Brandfort din 
Africa de Sud. unde .se înregistrează 
de vineri o violentă confruntare în
tre demonstranții antiapartheid șl 
forțele de represiune ale regimului 
de la Pretoria. După cum relevă 
surse aud-africane. citate in capi
talele statelor vecine, intre populația

de culoare și poliție s-au produs 
ciocniri crîncene. Agențl ai poliției 
au incendiat locuința lui Winnie 
Mandela, militantă activă a fron
tului împotriva discriminării rasiale, 
soția liderului Congresului Național 
African. Nelson Mandela, aflat în 
închisoare. în semn de protest față 
de acțiunea barbară a autorităților 
împotriva militantei de culoare au 
avut loc demonstrații. Poliția a in
tervenit cu brutalitate, făcînd zeci 
de răniți în rindul manifestanților.

In pregătirea viitoarei reuniuni U.N.C.T.A.D.

Cea de-a șaptea sesiune a Confe
rinței O.N.U. pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.), care va avea 
loc, la Geneva, in acest an, se aș
teaptă să netezească drumul către 
înfăptuirea dezideratului unui co
merț internațional mâi echitabil și, 
in general, a unei noi ordini eco
nomice. Acest obiectiv, scrie' a- 
genția Tanlug, corespunde atit 
așteptărilor țărilor industrializa
te, cit și celor in curs de dezvol
tare și este de natură a stimula rit
mul general de creștere a economiei 
mondiale. Așteptările sint realiste 
din mai multe motive. în primul 
rind, țările in curs de dezvoltare vor 
avea un punct de vedere comun la 
viitoarele negocieri, definit intr-o 
rezoluție a reuniunii „Grupului 
celor 77", care a avut loc, la Havana, 
anul acesta. în al doilea rind, a spo
rit convingerea pe plan internațional 
că orice aminare in adoptarea de 
soluții ia criza economică acută din 
lume pune in pericol marele efort 
depus in favoarea dezvoltării din ul
timele patru decenii. în al treilea 
rind, U.N.C.T.A.D. este un organism 
internațional de negociere care la 
trecutele sesiuni a reușit să asigure

un cadru al discuțiilor pe baze de 
echitate intre state.

în cadrul reuniunii de la Havana, 
țările in curs de dezvoltare nu au 
solicitat facilități speciale pentru ele, 
ci s-au pronunțat pentru întărirea 
rolului U.N.C.T.A.D., precum și pen
tru înfăptuirea acordurilor pe ter
men scurt sau lung realizate deja. 
Cooperarea multilaterală stagnează 
și este supusă la numeroase în
cercări, s-a subliniat la reuniunea de 
la Havana. Deși țările industrializate 
recomandă țărilor in curs de dezvol
tare să se bizuie mai mult pe for
țele proprii, ele le barează, totuși, 
posibilitățile de dezvoltare. Astfel, 
ca urmare a politicii statelor dez
voltate, prețurile la materiile prime 
au adincit șt mai mult criza. Fluc
tuațiile monetare constituie doar 
unul dintre factorii negativi externi 
asupra căruia țările in curs de dez
voltare nu au nici o influență.

Acești factori — cărora li se adau
gă scăderea fluxului de capital că
tre țările in curs de dezvoltare — au 
lovit in nivelul investițiilor, in for
marea cadrelor șl in alte sectoare de 
importanță vitală pentru dezvoltarea 
țărilor respective.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare
In domeniul siderurgiei

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc ședința a 89-a 
a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul si
derurgiei, la care au participat de
legații din țările membre ale 
C.A.E.R. și din R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română la ședință a fost 
condusă de tovarășul Marin Enache, 
ministrul industriei metalurgice.

Comisia a stabilit sarcinile ce-i 
revin din protocoalele ședințelor Co
mitetului Executiv al Consiliului, a 
examinat stadiul colaborării privind 
realizarea acțiunilor convenite la 
Consfătuirea economică la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R. din

anul 1984 în domeniul siderurgiei, 
precum și înfăptuirea prevederilor 
Programului complex al progresului 
tehnico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. oină In anul 2000.

La ședință s-au examinat, de ase
menea. probleme privind dezvolta
rea specializării în producția de țevi 
pe perioada 1991—1995 și organiza
rea cooperării in producția de dispo
zitive. mijloace de automatizare și 
Sisteme de conducere in siderurgie, 
au avut loc consultații reciproce 
privind creșterea eficienței folosirii 
metalelor feroase in economiile na
ționale.

Congresul Partidului de Stingă-Comuniștii din Suedia
STOCKHOLM 23 (Agerpres) — La 

Stockholm se desfășoară lucrările 
Congresului al XXVIII-lea al Par
tidului de Stingă — Comuniștii din 
Suedia, la care participă delegați 
din partea organizațiilor locale. 
Congresul va dezbate și aproba

noul program al partidului și va 
alege organele conducătoare.

Raportul la congres a fost pre
zentat de Lars Werner, președin
tele Partidului de 'stingă—Comu
niștii din Suedia.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SO-
I CIAL AL O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) a 

aprobat o rezoluție care condamnă
I recrutarea, finanțarea, antrenarea 
I și folosirea de mercenari pentru 

destabilizarea unor guverne din 
I America Centrală, Africa australă 
| și alte țări in curs de dezvoltare.

Rezoluția reafii-mă legitimitatea 
I luptei popoarelor și mișcărilor lor

de eliberare pentru independență, 
integritate teritorială, unitate na
țională și eliberare de sub domina- 

I ție colonială. împotriva aparthei- 
I dului sau intervenției străine.
. MALTA NU VA DEVENI MEM

BRU AL N.A.T.O., intruclt Con-
' stituția nu-i permite să facă parte 

din vreun bloc militar, a declarat 
I primul ministru maltez, Eddie

Fenech Adami. într-un interviu 
acordat agenției JAN A, el a subli- 

Iniat că guvernul său se pronunță 
pentru aderarea țării la Piața co
mună, dar pentru aceasta trebuie 
create condițiile economice nece- 

| sare.

REUNIUNE. în capitala Cubei au 
I uat sfîrșit lucrările unei reuniuni 

internaționale a specialiștilor in 
domeniul schimburilor de informa
ții tehnico-științifice. Participanții 

Ișu semnat un protocol privind dez
voltarea cooperării în domeniul in
formațiilor tehnologice.

CONGRES. La Paris s-au des
chis simbătă lucrările Congresului 

. Național al Partidului Adunarea 
pentru Republică — principala for- 

1 mațiune politică a coaliției guver
namentale franceze, condusă de 

I Jacques Chirac, premierul guver
nului.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

INCENDIU. După o diminuare, 
în urmă cu patru zile, incendiul de 
pădure din provincia Heilongjiang, 
din nordul Chinei, s-a întețit, vi
neri, din nou din cauza vintului 
puternic. în prezent, este in curs 
de realizare o centură de teren 
defrișat lată de 200 de metri, pe o 
lungime de 110 kilometri, la limita 
de vest a incendiului, care să con
stituie o barieră în calea înaintării 
flăcărilor spre vest. Unul dintre 
fronturile incendiului a înaintat 
intr-o singură zi cu 25 km spre 
sud. amenințînd serios orașul 
Mangui (20 000 locuitori). Autorită
țile chineze au întreprins măsuri 
ample de combatere a acestei grave 
calamități și de ajutorare cu ali
mente, Îmbrăcăminte și adăpost a 
populației afectate.

ANIVERSARE. Sir Lawrence Oli
vier, actorul care a dat viață atitor 
personaje pe scenă și pe ecran, a 
împlinit virsta de 80 de ani. După 
cum scrie publicația „The Times', 
deși s-a retras din activitatea de 
scenă, marele actor va continua să 
interpreteze roluri în piese de tea
tru la radio.

CAPRICIILE VREMII. O vreme 
neobișnuit de rece pentru acest se
zon al anului s-a instalat in Ceho
slovacia, îndeosebi in zonele din 
centrul țării, unde, pentru prima 
dată în ultimii 60 de ani, s-au în
registrat ninsori la sfirșitul primă
verii, însoțite de vinturi deosebit 
de puternice. Grosimea stratului de 
zăpadă a atins pe alocuri 5 centi
metri, iar la granița cu Polonia și 
R.D.G. chiar 10 centimetri.

Temeliile trainice ale colaborării 
prietenești româno-sovietice

Acționînd cu consecventă și fer
mitate pentru întărirea legăturilor 
de prietenie si colaborare cu toate 
țările socialiste, in primul rind cu 
cele vecine, partidul și statul nos
tru acordă o însemnătate deose
bită dezvoltării colaborării multi
laterale prietenești cu Uniunea 
Sovietică.

Argumentele concrete ale reali
tăților românești contemporane — 
realități ce vin să confirme dina
mismul și spiritul înnoitor al pre
zentului — sânt nenumărate, aflin- 
du-și materializarea in înseși reali
zările noastre de azi. în dezvol
tarea multilaterală a României so
cialiste. An de an. cu deosebire 
in perioada ce a urmât Congresu
lui al IX-lea al partidului, in etapa 
de fundamentale și multiple trans
formări revoluționare, înnoitoare, 
țara noastră a parcurs un drum de' 
remarcabile împliniri, făcînd dova
da puterii de creație a poporului 
ce și-a asumat responsabil si pro
fund propriul destin, a justeței 
orientărilor științifice ale politi
cii partidului de înscriere a tării 
în orizonturi tot mai largi de con
strucție multilaterală, de progres 
si civilizație. Operă măreață a po
porului. condus de partid, a uni
tății sale 'de acțiune și ideal în 
jurul partidului, a! secretarului ge
neral al partidului, președinte
le Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. România de 
azi — aflată în momentul înscrie? 
rii sale într-o nouă etapă de dez-' 
voltare — constituie o dovadă grăi
toare a superiorității orînduirii so
cialiste. a justeței opțiunii unani
me a poporului pentru politica 
partidului comunist, a abnegației 
cu care acționează pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea. aducîn- 
du-si astfel o exemplară con
tribuție la progresul multilateral 
al patriei, la creșterea prestigiului 
socialismului. în toate aceste 
realizări — creație Istorică a po
porului liber și stăpîn pe destinele 
sale, avînd în frunte un încercat 
și clarvăzător conducător, Partidul 
Comunist Român — sint încorpo
rate firesc roadele colaborării 
prietenești, pe multiple planuri cu 
țările socialiste, între care — așa 
cum este cunoscut — un loc deo
sebit revine colaborării îndelun
gate și fructuoase cu Uniunea So
vietică, marea țară vecină și prie- 

,tenă, prima țară care, acum 70 de 
ani, a pornit pe drumul făuririi 
noii societăți socialiste.

Relațiile româno-sovietice au pu
ternice rădăcini in trecutul istoric, 
in filonul tradițiilor de solidaritate 
ale clasei muncitoare, ale mișcări
lor revoluționare din cele două 
țări în lupta pentru eliberarea de 
asuprire si exploatare, pentru fău
rirea socialismului și comunismu
lui. Constituie un fericit prilej de 
a evoca în acest an jubiliar bucuria 
cu care a fost salutată în țara 
noastră victoria Revoluției din Oc
tombrie, ca și participarea a mii 
de luptători români la apărarea ti
nerei puteri sovietice. O dată cu 
crearea P.C.R.. aceste legături au 
fost ridicate pe o treaptă superi
oară. cunoscută fiind acțiunea mi
litantă a partidului și a organiza
țiilor sale de masă pentru stabi
lirea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie si bună vecinătate cu 
U.R.S.S., împotriva ascensiunii fas
cismului și a pregătirilor războiu
lui antisovietic. Solidaritatea noas
tră și-a găsit o strălucită expresie 
in frăția de arme româno-sovieti- 
că, cimentată in lupta comună a 
ostașilor români și sovietici pentru 
eliberarea deplină a teritoriului 
patriei și. în continuare, pînă la 
nimicirea definitivă a fascismului.

în anii construcției socialiste, bo
gatelor tradiții de luptă comună li 
s-au adăugat factori calitativi noi 
— comunitatea de orînduire. de 
ideologie și aspirații, legăturile 
dintre cele două țări și popoare

fiind ridicate pe o treaptă supe
rioară. Ele au căpătat noi valențe, 
s-au întărit si dezvoltat pe plan 
politic, economic, cultural. în alte 
domenii de interes reciproc. Viața 
însăși a demonstrat și demon
strează că dezvoltarea și întărirea 
continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-sovietice răs
pund pe deplin intereselor și as
pirațiilor vitale ale popoarelor 
noastre. Temelia trainică a acestor 
raporturi o constituie principiile 
egalității în drepturi, independen
tei și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, solidarității 
Si întrajutorării tovărășești, prin
cipii consacrate in .Tratatul de 
prietenie, colaborare si asistentă 
mutuală dintre România și 
U.R.S.S., în alte documente co
mune.

Un rol hotărîtor revine. în acest 
sens. întîlnirilor și convorbirilor 
la nivel înalt. Expresie elocventă a 
legăturilor de solidaritate și cola
borare statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovie
tice. întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov și-au dovedit 
rodnicia în lărgirea bazelor conlu
crării. în impulsionarea ansamblu
lui colaborării prietenești dintre 
cele două țări și popoare. 
Capătă o semnificație deosebită a- 
precierea exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la 
Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S., 
cind sublinia : „Doresc să folosesc 
acest prilej pentru a evoca, cu 
multă satisfacție, relațiile trainice 
îndelungate, cu vechi tradiții in is
toria popoarelor noastre, colabora
rea statornicită de-a lungul anilor 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și să afirm hotărirea noas
tră de a face totul pentru ca ele să 
cunoască o dezvoltare continuă, 
spre binele și in interesul ambelor 
țări, al cauzei generale a socialis
mului și păcii".

Actuala etapă a construcției so
cialiste in cele două țări eviden
țiază atit cerințe, cit și posibilități 
sporite pentru. dezvoltarea colabo
rării noastre. Noua intîlnire la 
nivel înalt are loc într-o perioadă 
în care popoarele sovietice sînt an
gajate în îndeplinirea hotărîrilor 
celui de-al XXVII-lea Congies al 
P.C.U.S., un accent deosebit pu- 
nîndu-se pe afirmarea largă a ini
țiativei și spiritului creator al oa
menilor. mobilizarea tuturor forțe
lor și rezervelor în vederea asigu
rării unei dezvoltări social-econo- 
mice dinamice si sigure, a acce
lerării ritmului progresului in 
U.R.Ș.S. La rindul său. poporul 
român, angajat cu toate forțele 
pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., pregătește, pas cu pas. con
dițiile ifi vederea intrării. Româ
niei într-b etapă superioară de 
dezvoltare, aceea de tară mediu 
dezvoltată din punct de vedere 
economic. în aceste ■ condiții, ex
tinderea și aprofundarea relațiilor 
de conlucrare româno-sovietice 
sînt de natură să contribuie la va
lorificarea in mai mare măsură 
a potențialului celor două țări, în 
vederea înfăptuirii in cele mai 
bune condiții a program elorUor de 
dezvoltare.

Cu putere se afirmă în acest 
sens însemnătatea întăririi colabo
rării economice și tehnico-științi- 
fice. Amplificîndu-se an de an. 
această conlucrare va cunoaște o 
nouă și puternică intensificare în 
actualul cincinal și în perspectivă, 
potrivit prevederilor Programului 
de lungă durată privind dezvol
tarea colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre cele două țări 
pe perioada pină in anul 2000. sem
nat anul trecut la Moscova de tova
rășul Nicolae Ceausescu și tova
rășul Mihail Gorbaciov. Realizarea

obiectivelor Înscrise în acest im
portant document este menită să 
ducă la asigurarea in condiții cit 
mai bune a cerințelor de materii 
prime și energetice, la folosirea 
mai completă a capacităților de 
producție, extinderea cooperării si 
specializării în vederea promovă
rii tehnologiilor moderne, ridicării 
nivelului tehnic și a calității pro
duselor, la creșterea eficienței în
tregii activități. Rezultate bune și 
perspective rodnice există în do
meniul colaborării tehnico-științi- 
fice. pentru actualul cincinal fiind 
stabilite peste 130 de probleme si 
teme din toate domeniile impor
tante ale economiilor noastre na
ționale.

Amplificîndu-se continuu pe plan 
bilateral, cooperarea economică și 
tehnico-științifică se dezvoltă și pe 
plan multilateral, în cadrul 
C.A.E.R., o cerință importantă 
fiind creșterea rolului acestei or
ganizații în asigurarea progresului 
necontenit al țărilor membre.

Prin numeroase șl frecvente ac
țiuni în ambele țări se concreti
zează colaborarea în domeniul 
culturii, artei. învățămîntului, care, 
împreună cu activizarea contacte
lor și schimburilor de experiență 
în construcția socialistă, se afirmă 
ca important factor al colaborării,« 
al întăririi prieteniei dintre po
poarele noastre.

Nu încape îndoială că, paralel cu 
examinarea aprofundată a stadiului 
și perspectivelor relațiilor bilate
rale. apropiatul dialog dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Mihail Gorbaciov va prilejui 
un amplu schimb de vederi pri
vind problemele fundamentale ale 
vieții internaționale,' necesitatea is
torică a înlăturării primejdiilor ce 
planează asupra omenirii. Este bine 
cunoscut că atît România, cit și U- 
niunea Sovietică consideră că în 
prezent nu există sarcină mai im
portantă decît înlăturarea pe
ricolului unui război nimicitor, o- 
prirea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, asigurarea 
păcii în Europa și în lume. în 
acest cadru de preocupări. România 
susține programul propus de to
varășul Mihail Gorbaciov pentru 
lichidarea. în mai multe etape, a 
tuturor armelor nucleare pînă la 
sfirșitul secolului. De asemenea, 
tara noastră sprijină propunerile 
Uniunii Sovietice privind aborda
rea separată a problemei rachete
lor cu rază medie de acțiune, con- 
siderînd că realizarea unui acord 
care să ducă la eliminarea acestui 
tip de arme din Europa ar con
stitui un prim pas important spre 
înlăturarea tuturor armelor nuclea
re de pe continent, spre lichidarea 
totală a arsenalelor nucleare. Tot
odată, România și Uniunea So
vietică. alături de oelelalte țări 
membre ale Tratatului de la Var
șovia. acționează pentru realizarea 
unui acord cu țările N.A.T.O. în 
vederea reducerii forțelor armate 
și armamentelor convenționale în 
Europa cu 25 la sută pină în anul 
1990, pentru instituirea de către 
cele două alianțe politico-militare 
a unui moratoriu de 1—2 ani a- 
supra creșterii cheltuielilor lor mi
litare, pentru alte măsuri menite 
să creeze perspectiva unei lumi a 
păcii, înțelegerii și conlucrării în
tre națiuni.

Poporul român nutrește convin
gerea că apropiatele convorbiri din
tre tovarășul Nioolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov se vor 
solda cu rezultate rodnice, vor 
impulsiona ansamblul colaborării 
dintre cele două partide, țări și 
popoare, in interesul construcției 
socialiste în România și U.R.S.S., 
al cauzei unității țărilor socialiste, 
al păcii și progresului, al făuririi 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Al. CAMPEANU

Solidaritate cu cauza dreaptă a popoarelor africane
Africa, continent care in ultimele 

decenii a fost martorul unui amplu 
proces de eliberare națională, sol
dat cu apariția a zeci de noi state, 
aniversează la 25 mai un moment 
de cea mai mare însemnătate al 
frămîntatei sale istorii ; împlinirea 
a 24 de ani de cind reprezentanții 
a 30 de state, reuniți la Addis 
Abeba, puneau bazele Organizației 
Unității Africane, dînd astfel ex
presie hotăririi lor de a acționa cu 
eforturi unite in vederea apărării 
libertății și independenței proaspăt 
cucerite, a lichidării ultimelor ves
tigii ale colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului pe conti
nentul african, tn amintirea aces
tui eveniment memorabil, ziua de 
25 mai este marcată in fiecare an 
ca „Zi a eliberării Africii**  și. în a- 
celași timp, ca începutul „Sâptă- 
minii de solidaritate cu popoarele 
Namibiei și din celelalte teritorii 
aflate sub dominație colonială, ca 
și cu poporul Africii de Sud, care 
luptă pentru libertate, indepen
dență și egalitate in drepturi**.

Făcind un bilanț al drumului 
străbătut de Africa in răstimpul 
care s-a scurs de la crearea O.U.A. 
și pînă azi, se poate constata că 
organizația a adus o contribuție de 
seamă la înfăptuirea obiectivelor 
propuse, că procesul de eliberare 
a continentului început în anii ’60 
a continuat să se manifeste cu deo
sebită vigoare, ducind la apariția a 
noi și noi state, tn prezent, numă
rul țărilor membre a ajuns la 50. și

acestea se manifestă ca o importan
tă forță activă a lumii contempora
ne. afirmindu-și cu putere voința de 
a se dezvolta libere și suverane.

Cu toate acestea, drumul Africii 
spre făurirea unei vieți noi se lo
vește încă de numeroase dificul
tăți, generate atit de greaua moș
tenire a anilor de dominație colo
nială, cit și de persistența unor

DE „ZIUA ELIBERĂRII

AFRICII"

factori negativi în viața economică 
internațională. Este vorba de con
secințele nefaste ale crizei econo
mice, de practicile discriminatorii 
din comerțul mondial, de povara 
apăsătoare a datoriei externe a 
țărilor africane, evaluată la aproa
pe 200 miliarde de dolari. De ase
menea. continentul african are de 
făcut față consecințelor nefaste ale 
politicii reacționare a rasiștilor de 
la Pretoria.

Marcarea „Zilei de eliberare a 
Africii**  constituie un prilej de a 
evoca, concomitent cu drumul stră
bătut de acest continent in ultimul 
sfert de veac, solidaritatea militan
tă a României socialiste, a poporu
lui român cu cauza dreaptă a po
poarelor africane, cauză care, așa 
cum se știe, a găsit întotdeauna in

țara noastră un sprijinitor ferm și 
consecvent. Nu a existat moment 
mai important al mișcării anticolo
nialiste de pe continentul african 
in cursul căruia România să nu-și 
fi ridicat cu fermitate glasul in a- 
părarea popoarelor ce au pornit Ia 
lupta grea pentru înlăturarea do
minației străine, cerind aplicarea 
neintirziată a dreptului lor la au
todeterminare. Țara noastră a a- 
oordat aoestor mișcări un ajutor 
multilateral — politic, diplomatic, 
material — a salutat cu bucurie a- 
pariția noilor state africane, pe 
care le-a recunoscut imediat și a 
stabilit cu ele relații prietenești.

Un rol hotăritor in ridicarea 
conlucrării româno-africane pe 
trepte tot mai înalte l-au avut is
toricele vizite efectuate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in
tr-un șir de state africane, ca și 
convorbirile avute pe pămintul 
României cu șefi de stat din acest 
continent, cu conducători ai unor 
mișcări de eliberare națională.

De „Ziua eliberării Africii", po
porul român își reafirmă solidari
tatea militantă cu popoarele afri
cane. urîndu-le noi succese in lupta 
pentru consolidarea independenței 
naționale și eradicarea definitivă a 
colonialismului, neocolonialismu- 
lui și rasismului, pentru triumful 
cauzei libertății și progresului pe 
pămintul Africii.

Nicolae N. LUPU

*

*
*

*

*

• O INEDITĂ „MINĂ" DE VA
NADIU. Cele cîteva tone de lingouri 
realizate în cadrul Institutului de cerce
tări pentru industria aluminiului, magne- 
ziului și a electrozilor din Leningrad au 
reținut în mod deosebit atenția specialiș
tilor. deoarece. pentru obținerea acestor 
aliaje de metale ușoare, s-a folosit ca 
materie primă țițeiul. In țiței s-au des
coperit citeva zeci de metale, printre care 
și vanadiu, un valoros metal 
se găsește liber in natură și 
sește la pregătirea oțelurilor 
S-a constatat că proporția 
prezent în materia primă lichidă, 
în țiței, este uneori superioară celei 
materia 
provenit dintr-unul din zăcămintele 
diate oonține, la tonă, circa 280 grame de 
vanadiu.

După opinia specialiștilor, pentru recu
perarea metalelor din țiței vor fi necesare 
doar modificări minime ale instalațiilor 
din industria petrochimică. După cum au 
dovedit experiențele, prin separarea ele
mentelor metalice sporește considerabil 
puritatea produselor petrochimice obținute. sa.

dur, care nu 
care se folo- 
foarte tari, 
de vanadiu 

adică 
din 

primă solidă. Bunăoară, țițeiul 
stu-

© LAC ELECTROIZOLANT. La 
Institutul de cercetări pentru materiale 
plastice și vopsele din Gliwice. Polonia, a 
fost pus Ia punct și brevetat un nou lac 
electroizolant cu calități superioare. Noul 
produs, realizat pe bază de rășini sinte
tice, este rezistent la temperaturi înalte, 
are un conținut bogat in solvenți organici 
neagresivi și se usucă repede după apli
care. Acest material de largă utilizare în 
indusțria electrotehnică va fi fabricat pe 
scară industrială la Fabrica de lacuri și 
vopsele din Wroclaw.

• PUTEREA SELVEI. Ciudad Per* 
dida, cetatea antică a indienilor taironas, 
cocoțată pe versanții Sierrei Nevada, in 
nordul Columbiei, zonă arheologică încăr
cată de tot atita mister ca peruanul 
Machu Picchu, riscă să recadă in uitare, 
la numai 10 ani de la descoperirea
Ca importantă arheologică, Ciudad Per
dida se situează pe locul doi, in Colum
bia. 1501 a fost anul fatidic pentru civili
zația taironas. instalată din secolul IX in 
zona de coastă a Sierrei Nevada, căci 
atunci au debarcat conchistadorii spanioli 
in această regiune muntoasă. 98 de ani 
aveau să dureze luptele crincene dintre 
invadatori și localnici. O dată învinsă, 
civilizația taironas — Izolată de mare și 
de resursele sale de pește și de sare — 
s-a dezagregat. Mult timp, singurele măr
turii ale civilizației

piese de orfevrerie și de ceramică. In rest, 
doar legende vorbind despre cetăți pier
dute, înghițite de vegetația tropicală.

Vreme de secole. Sierra Nevada a fost 
o adevărată mină de aur pentru conchis
tadori și apoi pentru cei „specializați" in 
prădarea vestigiilor arheologioe. în total, 
în Sierra au fost descoperite circa 250 de 
vechi așezări, Ciudad Perdida fiind cea 
mai importantă. în 1979 au fost inițiate 
lucrările de restaurare a „cetății pierdute", 
dar întreținerea vestigiilor a devenit acum 
problematică, din lipsă de fonduri. Există 
deci un real perico'l ca Ciudad Perdida să 
dispară din nou, sub invazia selvei.

au fost minunate

• DESPRE Q-10. Cunoscută și sub 
denumirea de ubicarenon, coenzima Q-10 
este prezentă in toate celulele organismului 
și pare să promită noi progrese in trata-

rea unor grave maladii ca anghina pecto
rală și cardiopatia ischemică. Istoricul 
acestei coenzime începe in 1970, cind un 
cardiolog japonez, prof. .Tarazawa, a de
scris în prestigioasa revistă științifică 
„Heart" primul caz de cardiopatie provo
cat de carența acestei substanțe. Ulterior, 
s-a descoperit că Q-10 este prezentă in 
toate celulele organismului, cărora Ie per
mite o exploatare optimă a surselor de 
energie, facilitînd producerea de energie 
necesară bunei funcționări a inimii.

Patru ani mai tîrziu, cercetători din 
Tokio au semnalat însemnătatea acestei 
coenzime pentru activitatea inimii. Pînă 
acum, in Japonia s-au făcut experimente 
cu noul medicament pe un număr de 7 000 
de persoane, obținindu-se un răspuns po
zitiv la 95 la sută din totalul cazurilor 
tratate. Persoanelor care au suferit un

infarct, tratamentul cu Q-10 Ie-a asigurat 
reducerea cu aproape 50 Ia sută a morta
lității, după un an de la primul accident 
cardiac. De fapt, tratamentul dă încuraja
toare rezultate și« în prevenirea primului 
infarct, la persoanele predispuse. Toxicita
tea substanței este nulă. Cum acționează 
coenzima Q-10 ? „Deși există tendința de a 
se considera această substanță ca un foarte 
eficient agent protector, deocamdată se 
știe prea puțin in legătură cu modul ei de 
acțiune, studiile aflindu-se într-un stadiu 
abia incipient**,  afirmă specialiștii clini
cii medicale din cadrul Universității din 
Milano. în întreaga lume s-au elaborat 
insă numeroase programe de cercetare 
asupra promițătoarei coenzime. numai în 
Italia peste 100 de centre de cardiologie 
manifestindu-si interesul fată de această 
substanță.
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

PROMOVEAZĂ CONSECVENT IDEALURILEPĂCII Șl PROGRESULUI
Apariția în Grecia a volumului:

„NICOLAE CEAUȘESCU - Noua ordine economică 
internațională și rezolvarea globală a problemelor 

subdezvoltării"
ATENA 23 (Agerpres). - O nouă lucrare consacrată vastei 

opere social-politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a văzut lumina tiparului in Grecia. Realizat 
in condiții grafice excelente, în cunoscuta editură ateniană 
„Krinos", volumul : „NICOLAE CEAUȘESCU - NOUA ORDINE 
ECONOMICA INTERNAȚIONALA Șl REZOLVAREA GLOBALA A 
PROBLEMELOR SUBDEZVOLTĂRII" reflectă amplul ecou de care 
se bucură pe toate meridianele globului opera sa teoretică și 
practică, reprezintă o nouă și puternică expresie a largului in

teres față de ideile novatoare, contribuțiile deosebite ale con
ducătorului partidului și statului nostru ia soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității, în cadrul cărora edificarea 
unei noi ordini economice internaționale, rezolvarea problemei 
subdezvoltării se situează la loc de frunte.

Prefața volumului poartă semnătura primului ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu, și reprezintă un semn de înaltă 
stimă și prețuire față de personalitatea de proeminent condu
cător politic a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de elogiu față 
de neobosita sa luptă pentru cauza dreptății, a păcii.

Poziții constructive în sprijinul 
marilordezideratejle umanității
RELATĂRI ȘI COMENTARII ÎN PRESA DE PESTE HOTARE

Presa de peste hotare continuă să con
sacre ample articole și comentarii marilor 
împliniri socialiste ale României, cu deo
sebire in perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului, și rolului de
terminant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socialiste 
România.

Sint puse in lumină demersurile consec
vente, inițiativele și propunerile de larg 
ecou internațional ale conducătorului parti
dului și statului nostru pentru promovarea 
în raporturile dintre state a nobilelor idea

luri ale colaborării și cooperării egale in 
drepturi, pentru soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității în consens cu 
interesele popoarelor, pentru apărarea 
dreptului suprem al oamenilor de pretu
tindeni la viață și pace.

„Salut cu deosebită bucurie 
editarea in limba greacă a lu
crării președintelui Republicii 
Socialiste România. domnul 
Nicolae Ceaușescu. «Noua ordi- 
ne economică internațională și 
rezolvarea globală a probleme
lor subdezvoltării» — subliniază 
primul ministru al Greciei.

Președintele României prie
tene este cunoscut pe pian 
mondial pentru contribuția sa 
la promovarea destinderii și 
păcii, atît prin eforturile sale 
susținute pentru dezarmarea 
nucleară și limitarea armelor 
chimioe, cit și prin chemările 
de a se înceta imediat toate 
experiențele nucleare, de a se 
crea zone denuclearizate. pen
tru a se restringe răspîndirea 
armelor nucleare. De altfel, 
eforturile noastre comune — 
subliniază primul ministru al 
Greciei — urmăresc, după cum 
este cunoscut, crearea unei zone 
libere de arme nucleare și chi
mice în regiunea noastră ime
diată, în Balcani.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este, de asemenea, cunoscut pe 
plan mondial pentru eforturile 
salo în vederea instaurării unei 
noi ordini economice și lichi
darea subdezvoltării atît în ca
drul țărilor nealiniate, cit și, 
mai ales, in cadrul O.N.U., unde 
România și celelalte țări mem
bre ale „Grupului celor 77“ au 
propus convocarea unei confe
rințe internaționale pentru re
vizuirea normelor și principiilor 
comerțului internațional, pre
cum și o serie de alte mă
suri pentru rezolvarea uriașe
lor probleme cu care se con
fruntă comunitatea internațio
nală — subliniază Andreas 
Papandreu.

In noul său volum, conducă
torul României tratează exact 
problema ce concentrează gin- 
direa politică contemporană și 
care constituie cea mai mare 
sfidare pentru Întreaga umani
tate. Astăzi, instaurarea unui 
nou tip de relații internaționale 
apare ca o necesitate istorică 
avind ca scop final emanci
parea deplină a tuturor popoa
relor și avansarea lor pe calea 
progresului social și economic. 
Apare deci imperativă, după 
cum subliniază și președintele 
Nicolae Ceaușescu în volumul 
său, cerința instaurării unor 
relații noi, juste și echitabile, 
care să accelereze dezvoltarea 
forțelor de producție ale tutu
ror țărilor și, mai ales, ale ce
lor în curs de dezvoltare.

Dezvoltarea lumii contempo
rane se bazează, pe de o parte, 
pe păstrarea și dezvoltarea en
tităților naționale — statele — 
Si. pe de altă parte, pe adinci- 
rea interdependenței mondiale, 
menționează autorul prefeței, 
reliefînd că, după cum sublinia
ză președintele României, pe 
prim-plan se situează deci res
pectarea dreptului fiecărui 
popor Ia libertate și indepen
dență, ca o condiție hotăritoare 
pentru asigurarea dezvoltării lui 
economice și sociale, a progre
sului și bunăstării sale, ceea ce 
ii va permite, totodată, să-și 
mențină neștirbită identitatea sa 
istorică.

Sînt convins că ediția greacă 
a operei președintelui Republi
cii Socialiste România — decla
ră primul ministru A. Papan
dreu — va constitui un ajutor 
prețios pentru cititorii greci și 
va contribui, intr-o măsură în
semnată, la continuarea luptei 
celor două țări prietene pentru 
consolidarea păcii și eliberarea 
omenirii de plaga subdezvol
tării.

Prezentarea volumului a avut 
loc intr-un cadru festiv, in pre
zența conducătorilor și a altor 
reprezentanți ai tuturor parti
delor politice din Grecia, a nu
meroase personalități ale vieții 
politice și culturale grecești, 
ale cercurilor de afaceri, ale 
presei și posturilor elene de ra
dio și televiziune.

In deschiderea adunării a luat 
cuvintul Mihail Stefanidis, 
deputat din partea Mișcării So
cialiste Panelene — PASOK, 
prim-vicepreședinte al Parla
mentului grec.

„Consider că este o mare 
cinste pentru mine — a spus 
vorbitorul — să iau cuvintul 
astăzi la această manifestare 
solemnă, cu ocazia prezen
tării noii cărți a președintelui 
Nicolae Ceaușescu".

NICOLAE CEAUSESCU
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Domnul Nicolae Ceaușescu — 
a continuat vorbitorul — este o 
mare personalitate politică, ce 
se bucură de un prestigiu inter
național indiscutabil.

„Eminentul conducător al 
României prietene a întărit și 
mai mult convingerea noastră 
că este un adevărat prieten al 
Greciei, un partizan al necesi
tății consolidării păcii mondia
le. Luptă în primele rinduri 
pentru rezolvarea pașnică a di
ferendelor internaționale, avind

drept scop încetarea cursei 
înarmărilor și eliminarea pri
mejdiei unui război nuclear".

In cuvintul reprezentantului 
președintelui Partidului Noua 
Democrație, Constantin Mitso- 
takis, după ce se relevă 
că lucrarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost stu
diată cu deosebit interes, se 
arată : „Intr-adevăr, noua ordi
ne economică internațională de
ține un loc de frunte în 
gindirea președintelui Româ
niei și in activitatea sa di
namică în domeniul politicii 
externe. însuși președintele 
Nicolae Ceaușescu subliniază 
cu tărie că astăzi devine tot mai 
clar faptul că nu pot exista 
destindere și colaborare, o ade
vărată colaborare, o adevă
rată pace cît timp lumea con
tinuă să fie împărțită in țări 
sărace sau subdezvoltate și țări 
bogate sau dezvoltate.

Sîntem pe deplin de acord cu 
această constatare, ca și cu o 
altă idee, tot atit de importan
tă, și anume că logica evoluției 
sociale impune atît respectul 
față de om, eliberarea sa de 
orice exploatare și subjugare, 
cît și respectul față de națiune, 
respectarea voinței națiunilor 
de a trăi libere și independente 
și de a se afirma în marea în
trecere a civilizației universale.

„Sînt sigur — s-a arătat în 
încheiere — că autoritatea in
ternațională a autorului va con
tribui in mod hotăritor la pro
pagarea acestor idei nu numai 
în Grecia, pe care o leagă strin- 
se relații de prietenie cu Româ
nia, ci și pe plan mondial".

„Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Grecia salutăm editarea in 
limba elenă a volumului to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
«Noua ordine economică inter
națională și rezolvarea globală 
a problemelor subdezvoltării», a 
spus Iannis Dragasakis, mem
bru al C.C. al P.C.G.

Tema acestei lucrări — a evi
dențiat vorbitorul — este foar
te actuală astăzi, deoarece pri
vește două probleme de impor
tanță universală ale epocii 
noastre : problema păcii și pro
blema dezvoltării social-ccono- 
mice. In această valoroasă lu
crare, lupta pentru o nouă or
dine economică internațională 
esto privită in strinsă legătură 
cu lupta pentru pace, pentru 
dezvoltare social-economică, 
pentru socialism".

Vorbitorul a subliniat apoi 
că volumul este de o foarte 
mare actualitate și pentru Gre
cia, răspunzind multor pro
bleme care frămintă și po
porul grec. Apreciind ca foarte 
importante pasajele din lucrare 
în care se subliniază necesitatea 
intensificării luptei pentru pace, 
mai ales in cadrul mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, vorbitorul a evi
dențiat, in concluzie : După 
cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale au 
o importanță hotăritoare pentru 
creșterea capacității sale de 
luptă, pentru întărirea frontu
lui antiimperialist mondial.

Președintele partidului Reîn
noirea Democratică, Constan
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Apariția, la Moscova, in Edi
tura pentru literatură politică, 
a volumului „Nicolae Ceaușescu
— Opere alese" a prilejuit 
ziarului sovietic „Pravda" o re
cenzie care marchează • acest 
eveniment. Volumul — se arată
— cuprinde rapoarte și cu- 
vîntări din perioada 1982— 
1986, iar tematica materialelor 
incluse în culegere, amplă, 
creionează „bilanțul drumului, 
parcurs de România in cei 
patruzeci de ani de putere 
populară, democratizarea struc
turii sociale și de stat, situația 
actuală a economiei și sarcinile

dată atenția asupra pericolului 
subestimării și, cu atit mai mult, 
al nesocotirii unei latbri sau a 
alteia ale a.cestui proces".

In continuare, ziarul, referin- 
du-se la noul mecanism de con
ducere și finanțare, redă citate 
din cuvintări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea aplicării ferme a auto- 
conducerii și autogestiunii. Se 
pun în mod acut problema pu
nerii in aplicare a noului me
canism economic, problema or
ganizării științifice a muncii, a 
automatizării, electronizării și 
robotizării proceselor de pro
ducție — scrie „Pravda". In noul
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tin Stephanopoulos, a de
clarat : „Volumul președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, domnul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă, cred, expresia senti
mentelor de prietenie nutrite 
de președintele României față 
de Grecia, sentimente împărtă
șite de poporul român, pe care 
le adresăm și noi, grecii, prie
tenilor români cu aceeași căl
dură și sinceritate.

Dar lucrarea ne prezintă, 
totodată, extrem de impor
tantele . puncte de vedere și 
experiența prețioasă ale unui șef 
de stat care a luptat cu succes 
pentru dezvoltarea economică a 
țării sale și a înfruntat proble
mele mari și dificile ale poli
ticii economice, care devin mai 
complexe datorită interdepen
denței mondiale și inegalității 
ce apar frecvent în relațiile 
economice internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
examinează profund, în cunoș
tință de cauză, aceste mari pro
bleme universale și propune 
soluții concrete, care se bazează 
pe pregătirea sa teoretică și pe 
experiența sa politică".

„Sînt fericit pentru ocazia ce 
mi se oferă de a-mi exprima 
unele gînduri asupra noii cărți 
a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, apărută în 
limba greacă" — se spune în 
cuvintul rostit de secretarul 
general al C.C. al Noului Partid 
al Stîngii Elene, Leonidas 
Kyrkos.

„La baza analizei sale, așa 
cum se arată în volumul «Noua 
ordine economică internaționa
lă și rezolvarea globală a pro
blemelor subdezvoltării» — a 
continuat vorbitorul — se află 
concepția că nu poate exista 
progres pentru omenire cît timp 
continuă să persiste pe plan in
ternațional o stare de lucruri ce 
perpetuează subdezvoltarea, 
adincește diferențele uriașe și 
inegalitățile profunde între ță
rile sărace sau subdezvoltate și 
țările bogate sau dezvoltate".

„Tezele președintelui 
Nicolae Ceaușescu, expuse in 
această carte, sînt pătrunse de 
concepția' că sint necesare asi
gurarea — prin eforturi națio
nale — a dezvoltării economice 
și sociale a fiecărei țări, con
solidarea independenței sale po
litice și economice. Efortul pro
priu nu poate fi înlocuit de 
factori externi, subliniază în 
cartea sa președintele Româ
niei. Caracteristică este, de ase
menea, tratarea de către autorul 
cărții a temei îmbinării armo
nioase a gîndirii teoretice cu 
metodele practice de acțiune 
adecvate".

Relevînd tradiția relațiilor de 
prietenie dintre poporul român 
și poporul grec, care în ultimul 
timp s-au întărit și dezvoltat 
continuu, președintele partidu
lui Uniunea Centrului Demo
cratic — E.D.I.K.. Ioannis Zig- 
dis, a spus: La această evoluție 
a contribuit mult presonalitatea 
marcantă a președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, care este 
unul din puținii conducători po
litici ai Europei al cărui nume 
este identificat cu efortul per
manent pentru destindere, pace 
și colaborare intre state.

Unul din titlurile de onoa
re ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în cadrul 
eforturilor pe care Ie depune 
pentru destindere și pace in re
giunea noastră este propunerea

pentru denuclearizarea Balcani
lor, care constituie un obiec
tiv permanent.

Președintele Partidului Socia
lismului Democratic — KODISO, 
Ilaralambos Protopâpas, a evi
dențiat, în cuvintul său. activi
tatea președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea colaborării 
dintre popoare și pentru conso
lidarea păeii mondiale. în 1984, 
a amintit vorbitorul, a apărut în 
limba greacă o altă valoroasă 
lucrare a sa.

O deosebită atenție este acor
dată colaborării multilaterale 
între popoare, pe toate planuri
le. pentru rezolvarea probleme
lor economice, politice si cultu
rale. Poziția României în pro
blemele dezarmării și păcii se 
bazează pe respectarea dreptu
lui popoarelor la independență, 
libertate și existentă de sine 
stătătoare. Autorul are un mare 
merit în sublinierea rolului na
țiunilor în epoca actuală, pro- 
nunțîndu-se pentru participarea 
lor egală în procesele interna
ționale de democratizare, pen
tru demnitate și egalitate, a re
levat vorbitorul în încheiere.

în cuvintul său. președintele 
Mișcării Democrației Creștine, 
Nicolaos Psarudakis, a arătat, 
între altele : „Conducătorul po
porului român prieten, președin
tele Nicolae Ceaușescu, prin 
cartea sa «Noua ordine econo
mică internațională și rezolvarea 
globală a problemelor subdez
voltării», abordează una dintre 
problemele cruciale ale econo
miei mondiale, avansînd teze, 
soluții și propuneri practice ra
dicale pentru lichidarea stării de 
subdezvoltare, ceea ce conferă 
lucrării domniei sale o impor
tantă si o actualitate mondiale".

Vorbitorul a evidențiat apoi că 
„impresia produsă asupra citito
rului cărții este excelentă" și ca 
urmare a faptului că autorul a 
relevat că nu poate exista 
pace fără să existe dreptate, că 
este o dementă să se cheltuias
că piinea popoarelor pentru ar
mele morții".

Luînd cuvintul în încheiere, 
secretarul general al Casei de 
cultură a prieteniei eleno-româ- 
ne. Theodoros Katrivanos, a 
evidențiat că prin editarea în 
limba greacă a noii lucrări 
„avem ocazia să cunoaștem im
portantele opinii ale șefului sta
tului român asupra acestei pro
bleme de dimensiuni planetare, 
a cărei rezolvare implică răs
punderea comunității interna
ționale".

★
Volumul apărut la Atena, 

structurat în cinci capitole — a 
căror tematică a fost amplu 
prezentată de vorbitori — se 
încheie cu prezentarea pozi
țiilor exprimate de președintele 
Nicolae Ceaușescu privind îm
bunătățirea activității Organi
zației Națiunilor Unite și a 
altor organisme internaționale, 
creșterea rolului lor in instau
rarea noii ordini economice in
ternaționale.

Publicarea in Grecia a noului 
volum oferă cititorilor din țara 
prietenă posibilitatea cunoaște
rii detaliate a concepției profund 
științifice, umaniste a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
asupra uneia dintre problemele 
majore ale contemporaneității.

(Agerpres)

ei de viitor, activitatea ideolo
gică a partidului, dezvoltarea 
culturii, formarea omului nou, 
problemele securității interna
ționale în secolul nuclear, lupta 
pentru pace si reducerea arma
mentelor, apărarea țării și co
laborarea în cadrul Tratatului 
de la Varșovia, relațiile econo
mice externe si participarea 
României. în Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc, rolul 
conducător al partidului in via
ta tării".

„Făcînd o analiză a drumului 
parcurs — scrie „Pravda" — 
poporul român are cu ce se 
mindri. în aceste înfăptuiri s-au 
vădit marile potențe ale siste
mului economic descătușat de 
robia proprietății private, avîn- 
tul în muncă al oamenilor liberi 
de exploatare, colaborarea fră
țească și întrajutorarea țărilor 
socialiste. Din punct de vedere 
științific și practic, o insemnă- 
tate excepțională au avut con
jugarea legităților generale, e- 
laborate de întreaga istorie a 
socialismului, privind evoluția 
lui ca orinduire socială și ca 
sistem mondial, cu particulari
tățile naționale condiționate de 
dezvoltarea economică, politică 
și culturală a țării, cu istoria și 
tradițiile ei. In materialele cu
prinse în volum se atrage nu o

★

„Nicolae Ceaușescu, președin
tele României, luptă pentru asi
gurarea păcii" își intitulează un 
amplu articol publicația ameri
cană „The Minaret", în care 
se subliniază : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu nu este doar 
un comunist care vrea să 
răspîndească această ideologie. 
El este un mare umanist 
pentru toți, indiferent de crezul 
sau ideologia vreunei țări. Ori
unde există zone de sărăcie, 
conflicte și confruntări care 
amenință principalele structuri 
ale vreunei țări, el găsește solu
ția rezolvării acestora : să me
dieze., să negocieze, să joace un 
rol in restabilirea echilibrului, 
pentru a înlătura suferințele, 
trimitindu-si reprezentanții în 
acest scop".

„Deși de multă vreme preocu
parea sa este dezarmarea, cursa 
înarmărilor, distrugerea armelor 
nucleare, pentru ca omenirea 
să fie mai sigură, pentru a salva 
planeta de la distrugere — scrie 
«The Minaret» — președintele 
României consideră de o mare 
importantă eradicarea sărăciei și 
foametei. Acordă aceeași impor
tanță asigurării hranei pentru 
mame și copii atît în țările dez
voltate. cit și in cele in curs de 
dezvoltare". Este relevată. în 
context, recenta vizită efectuată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in Africa, reliefin- 
du-se că aceasta nu a fost prima 
vizită a șefului statului român 
pe continent, dar „a fost cea mai 
semnificativă, deoarece a avut 
loc în perioada în care regimul 
sud-african își continuă, intr-o 
permanentă stare de asediu, po
litica de apartheid, de reprima
re a bărbaților, femeilor și co
piilor ; cind, de asemenea. Afri
ca de Sud ocupă ilegal Namibia 
și iși continuă acțiunile de re
presalii și teroare împotriva 
populației statelor din prima 
linie, punînd în pericol infra
structura, instituțiile și recon
strucția lor națională". „Dezba
terea problemei Namibiei în 
Consiliul de Securitate — arată 
«The Minaret» — nu a fost 
neliniștitoare pentru participant! 
și pentru cei care exploatează 
acest teritoriu. Dezbaterea in 
Consiliul de Securitate a apart
heidului nu a condus la găsirea 
unei soluții umanitare pentru 
cei 30 de milioane de oameni 
din Africa de Sud care nu sint 
albi. Din aceste motive, precum 
și din multe altele, președintele 
României și-a exprimat punctul 
de vedere, arătind popoarelor și 
conducătorilor africani că nu 
au fost dati uitării.

El a arătat că trăim in epoca 
unei ample revoluții tehnico-

cincinal, care a Început în anul 
1986, s-a prevăzut să se asigure 
un spor al producției industria
le de 7 procente anual, iar al 
producției agricole — de 5—6 
procente, să se obțină dezvolta
rea echilibrată și armonioasă a 
tuturor ramurilor industriei.

în rapoartele și cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
subliniază ziarul — sint expuse 
principiile autoconducerii mun
citorești și autogestiunii finan- 
ciar-economice care se introduc 
în economie.

în Încheiere se spune: „In ra
poartele și cuvîntările secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român, un loc considerabil 
a fost acordat relațiilor inter
naționale, luptei pentru pace, 
împreună cu celelalte țări 
socialiste și individual, Româ
nia sprijină istoricele ini
țiative ale Uniunii Sovietice 
vizind realizarea dezarmării, 
avansate de tovarășul M. S. 
Gorbaciov". „Volumul secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, face bilanțul 
înfăptuirilor poporului frățesc și 
dezvăluie planurile lui de vii
tor, Considerăm că lucrarea va 
fi primită cu interes de opinia 
publică sovietică".

★

științifice, care modifică radical 
condițiile producției materiale 
și posibilitățile de a valorifica 
bunurile și bogățiile naționale 
spre binele omului și pentru a 
asigura fabricarea pe o scară 
largă a unor noi și variate tipuri 
de produse.

înainte de a părăsi Africa, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a mai făcut o declarație impor
tantă afirmînd că a subaprecia 
rolul științei în acest context și 
a nu face eforturi susținute de 
a folosi marile ei cuceriri, a nu 
lupta pentru a ține pasul cu 
progresul științific al epocii 
noastre înseamnă să te auto- 
condamni conștient la stagnare 
și înapoiere, ceea ce are serioa
se repercusiuni asupra dezvol
tării societății pe termen lung.

Vizita președintelui României 
în țările africane a fost un iti
nerar al păcii și prieteniei".

Relevînd semnificația și im
portanța documentelor și cu- 
yintărilor prilejuite de vizitele 
în cele trei țări africane, publi
cația arată: Aoesteaau apreciat 
că problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie ne
cesitatea de a se opri cursa 
înarmărilor, trecerea Ia măsuri 
efective de dezarmare, și in 
primul rînd la dezarmarea nu
cleară, apărarea păcii și vieții 
tuturor popoarelor.

înțelepciunea și umanismul 
manifestate de președintele 
României in cadrul discuțiilor 
cu conducătorii țărilor vizitate
— Angola, Congo și Zair — con
tribuie la întărirea relațiilor 
dintre România și Africa.

Publicația lunară italiană 
„Corriere Salentino" arată, in 
articolul „România pe calea 
dezvoltării", că țara noas
tră are nenumărate inițiative 
întreprinse in problemele păcii, 
ale salvgardării omenirii de 
catastrofa nucleară, că aceste 
inițiative se datorează președin
telui Nicolae Ceaușescu.

„în noiembrie 1986 — se evi
dențiază — a avut loc un eveni
ment de importanță mondială : 
poporul român a aprobat prin- 
tr-un referendum popular redu
cerea unilaterală cu 5 la sută a 
tuturor armamentelor și chel
tuielilor militare ale Republicii 
Socialiste România. Pentru pri
ma oară, intr-adevăr, o țară su
verană, făcind parte din mul
tiple organisme internaționale
— printre altele, din Tratatul 
de Ia Varșovia, ceea ce ne face 
să apreciem ca majoră și pozi
tivă opțiunea românească — 
printr-o opțiune liberă, demo
cratică și populară, a luat o 
hotărire într-un domeniu pină 
atunci de competență strict mi
litară. Printr-un asemenea act. 
România a deschis un nou ca
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pitol în istoria omenirii, care, 
dacă va fi urmat de alte state, 
va duce în mod concret pe ca
lea dezarmării generale, în spe
cial a celei nucleare".

Sint relevate și roadele eco
nomice ale unei asemenea ini
țiative : „Creșterea procentua
lă a altor sectoare productive, 
deja stabilită prin cel de-al 
8-lea plan cincinal (1986—1990), 
care vizează trecerea României 
de la stadiul de țară socialistă 
în curs de dezvoltare la cel de 
țară socialistă cu nivel mediu 
de dezvoltare. Mai înseamnă 
pentru poporul român să ridice 
țara sa, pină în anul 2000. Ia 
un nivel de dezvoltare multila
terală, mai ales prin realizarea 
unei noi revoluții științifico- 
tehnice, a unei noi revoluții 
agrare, prin perfecționarea or
ganizării și conducerii societă
ții. După cum se vede — se a- 
rată — sînt obiective ce țintesc 
foarte sus. urmărind să deter
mine in România socialistă un 
însemnat salt calitativ, un salt 
istoric important, care presu
pune o nouă revoluție și pe 
plan social, și în -raporturile 
dintre oameni".

Sub titlul „Un popor eroic 
sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu isi sărbăto
rește independența. 110 ani de 
la independenta României" — 
ziarul „11 Corriere di Roma" 
relevă într-un articol redac
țional că „Istoria României 
s-a format sub semnul luptei 
permanente a poporului său 
pentru afirmarea ființei na
ționale". independenta repre- 
zentind întotdeauna „ideea do
minantă a întregului său trecut 
istoric mult încercat".

Marcînd momente de seamă 
din această istorie. articolul 
arată că românii nu au aban
donat niciodată ideea autono
miei lor. nici chiar atunci cind 
raportul de forte i-a constrîns 
să accepte situații în care in
dependenta le părea a fi ame
nințată. „Adevărate insule ale 
rezistentei. statele române au 
demonstrat de-a lungul secole
lor capacitatea politică și dra
gostea de patrie ale poporului 
lor. O dată cu constituirea na
țiunii române și deșteptarea 
conștiinței naționale, ideea de 
independentă s-a înscris in mod 
natural alături de cea a unită
ții si modernizării în programul 
de dezvoltare românească".

Relevîndu-se ampla luptă de 
eliberare a poporului nostru, ale 
cărei obiective majore au fost 
înlăturarea dominației marilor 
imperii din zonă și crearea sta
tului național unitar, autonom 
și modern, in articol se sub
liniază că „in memorabila zi de 
9 Mai 1877, Parlamentul român — 
dind curs voinței fierbinți a în
tregului popor, aspirațiilor și 
idealurilor sale naționale — a

hotărît să rupă definitiv relați
ile de dependență față de Poarta 
Otomană și a proclamat, prin 
vot unanim, deplina indepen
dență de stat a României. Prin 
acest act solemn, ziua de 9 Mai 
a intrat în istoria poporului 
român ca una dintre cele mai 
mari sărbători naționale". Sînt 
remarcate sprijinul și eforturile 
și ale locuitorilor Transilvaniei, 
Banatului și Bucovinei, care au 
considerat „lupta pentru cuceri
rea independenței drept o 
cauză națională comună".

„Independența și suveranita
tea României — se arată în 
încheiere — cucerite cu mari 
sacrificii umane și eforturi ma
teriale, au dat' un puternic 
impuls dezvoltării ulterioare a 
țării. Independența a impus 
egalitatea juridică a statului 
român cu toate celelalte state 
suverane, acordîndu-i posibili
tatea de a apăra industria na
țională pentru întărirea capaci
tății economice a societății 
românești. Independența a con
stituit, de asemenea, o premisă 
importantă pentru realizarea 
procesului de desăvîrșire a sta
tului național unitar prin uni
rea Transilvaniei cu România 
la 1 Decembrie 1918, măreț act 
de dreptate istorică pentru care 
s-au sacrificat atitea generații 
de predecesori". Importanța 
acestui act — se relevă în ziar
— este reliefată și de faptul că 
„președintele Nicolae Ceaușescu 
afirmă că fără cucerirea inde
pendenței în 1877 nu ar fi fost 
posibilă nici realizarea statului 
național unitar în 1918, așa cum 
nu ar fi fost posibile evenimen
tele ulterioare care au asigurat 
victoria socialismului în Româ
nia".

Sub titlul „Independența 
României", ziarul „El Sol de 
Mexico" relevă într-un articol :
„independența României, cu
cerită în 1877 cu sacrificiile 
întregului pâpor, s-ă înscris 
ca un moment important in 
istoria luptei pentru liberta
te duse de poporul acestei țări 
de-a lungul veacurilor". Refe- 
rindu-se la perioada de după 
actul istoric de la 23 August 
1944, ziarul mexican menționea
ză că peste 540 000 de militari 
români au participat direct la 
lupta pentru eliberarea țării și 
înfrîngerea hitlerismului, fapt 
pentru care „aportul României 
la nimicirea nazismului s-a 
bucurat de recunoaștere pe plan 
internațional de către înalte 
personalități politice și militare 
care au afirmat că, după 
U.R.S.S.. S.U.A. și Anglia, 
urmează imediat România prin 
imensul efort economic și mili
tar pe care l-a făcut. Intrarea 
României în război împotriva 
Germaniei hitleriste a contribuit 
la scurtarea acestuia cu șase 
luni" — se afirmă în articol.

(Agerpres)
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