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1 iunie-Ziua internațională a copilului
Pentru tinerele vlăstare,
pentru

acțiune prioritară
in această perioadă, răspunzind prin fapte sarcinilor trasate de con

ducerea partidului, colectivele de oameni ai muncii din întreaga țară 
își îndreaptă cu prioritate atenția spre realizarea planului la export, 
luind permanent noi și noi măsuri în scopul valorificării optime a resurse
lor materiale și umane, al folosirii integrale a capacității de producție. 
Rezultatele obținute de întreprinderea de prelucrare a lemnului „23 
August" din Tirgu Mureș și întreprinderea „Porțelanul" din Alba Iulia 
demonstrează încă o dată că, prin competență și dăruire in muncă, prin 
analiza exigentă a mersului producției și acțiune rapidă, poate crește 
substanțial valoarea exporturilor. Iată in acest sens experiența celor doua 
unități economice.

ÎN CENTRUL 
PREOCUPĂRILOR, 
VALORIFICAREA 

CU EFICIENTĂ SUPERIOARĂ 
A RESURSELOR MATERIALE

întreprinderea de prelucrare a 
lemnului „23 August" din Tîrgu 
Mureș este una din unitățile din in
dustria mobilei în care producția 
pentru export are o mare pondere — 
în acest an, aproape 96 la sută. Pro
dusele cu marca „Mobex" — peste 
1 000 tipuri de mobilier — sînt ex
portate in țări de pe toate continen
tele, intre care S.U.A., Anglia. Olan
da, Japonia. U.R.S.S. și altele. Ca
litatea inaltă a produselor, ca și mo
bilitatea tehnică a colectivului, care 
poate asimila în fabricație în timp 
record orice tip de mobilier solicitat 
de parteneri, au făcut ca valoarea 
producției de export să crească de 
la an la an, în special pe seama rea
lizării unor produse cu un înalt grad 
de prelucrare.

Testarea periodică a preferințelor 
partenerilor de peste hotare, prin 
participarea, intre altele, la presti
gioasele tîrguri internaționale de la 
Koln, Milano, Paris, la cele organi
zate in S.U.A. și Olanda, precum și 
la „tîrgurile de casă" ale firmelor cu 
•are colaborează, a permis cunoaște
rea exactă a „pulsului" pieței și or
ganizarea corespunzătoare a produc
ției. Astfel, numai in primele patru 
luni din acest an au fost realizate 
211 modele noi de mobilă, gradul de 
înnoire a producției fiind. în peri
oada menționată, de peste 33 la sută. 
Este aceasta rodul experienței 
acumulate, al modernizării „din 
mers" a unor fluxuri tehnologice de 
bază și, întîi de toate, al formării, 
în timp, a unui colectiv de oameni 
„cu miini de aur" in modelarea lem
nului. „In atelierul de sculptură 
executăm repere de mobilier și sta
tuete cu un mare grad de dificultate 
— ne spune Niculina Olteanu, șef de 
atelier proiectare. Pentru a fi admis 
să lucreze în acest atelier, fiecare 
tînăr este supus unor teste de apti
tudini. Muncitorii tineri sînt recru
tați cu precădere dintre absolvenții 
clasei de sculptură de la Liceul in
dustrial nr. 2 din Tg. Mureș, patro
nat de unitate, absolvenți care, în 
tot cursul școlarizării, au lucrat în 
practică și repere destinate produc
ției de export".

O serie de măsuri din cadrul ac
țiunii de modernizare au un impact 
semnificativ asupra producției pen
tru export. Astfel, organizarea pro
ducției pe secții specializate pe 
tipuri de mobilier a asigurat posibi
litatea realizării in timp-record a 
unor finisaje speciale solicitate de 
partenerii externi. Pe de altă parte, 
pe baza unor studii complexe, sec
țiile nr. 1, 2 și 5, precum și plat
forma din cartierul „Mureșeni" au 
fost reorganizate din punct de ve
dere tehnologic. S-au avut, cu pre
cădere, în vedere modernizarea și 
optimizarea transportului intern, re- 
amplasarea unor locuri de muncă 
pentru eliminarea „întoarcerilor" de 
produse pe fluxul tehnologic și 
scurtarea distanțelor dintre punctele 
de lucru. Aceste măsuri, ca și altele 
in curs de aplicare, vor face ca în 
1990 productivitatea muncii să fie

de două ori mai mare decît în acest 
an.

Deosebit de importantă este și. 
orientarea întreprinderii către pro
ducția de mobilă „stil", cu un înalt 
grad de prelucrare și consum redus 
de materie primă. Fapt deloc întîm- 
plător dacă avem în vedere că, 
anual, aici se consumă circa 28 mii 
metri cubi de cherestea, din care 
aproape 80 la sută îl reprezintă lem
nul și furnirele de stejar — materia
le din ce în ce mai deficitare. Or, 
pentru a face față solicitărilor cres- 
cinde la export, în condițiile înca
drării stricte in normele 
specialiștii unității au 
serie de soluții tehnice 
avantajoase. Astfel, s-a 
ducția de mobilier care

de consum, 
adoptat o 
deosebit de 
extins pro- 

__ __ __ R___  . nu se face 
din stejar, dar care înglobează un 
mare volum de manoperă. Totodată, 
au fost elaborate și aplicate tehnolo
gii speciale prin care lemnul nobil 
de stejar este utilizat foarte econo
micos. Intre acestea se numără teh
nologia curbării și plastifierii lem
nului de stejar, a mulării elemente
lor componente, astfel incit dintr-o 
singură șipcă se realizează un întreg 
ansamblu. De curind, unitatea a 
început să realizeze și mobilier din 
lemn în asociere cu alte materiale : 
plăci semidure și dure din fibre de 
lemn, cu desene în relief, panouri 
cu fețe din PAL sau placaj cu 
miezul din cauciuc.

Efectele economice ale acțiuni
lor întreprinse ? Valoarea medie a 
producției realizate dintr-un metru 
cub de masă lemnoasă a crescut de 
la 6 500 lei în 1986, la peste 7 000 lei 
în prezent. Cu precizarea că în cazul 
unor tipuri de mobilier cu un înalt 
grad de prelucrare, cu sculpturi, cu 
picturi de concepție românească, 
foarte solicitate pe piață, valoarea 
unui metru cub de masă lemnoasă 
poate ajunge la 20 000 lei. Numai in 
perioada care a trecut din anul în 
curs, ca urmare a măsurilor luate, 
s-au economisit peste 30 metri cubi 
cherestea de fag, 152 metri cubi alte 
tipuri de lemn, 58 mii metri pătrați 
furnire și alte materiale.

Acum, eforturile colectivului de la 
I.P.L. „23 August" sînt îndreptate in 
direcția atingerii. în cel mai scurt 
timp, a parametrilor proiectați la 
noua secție de mobilă pentru export 
de la Sovata, pe seama căreia pro
ducția anuală de export a unității 
va crește cu circa 70 milioane lei. 
Totodată, se are în vedere asigura
rea unor noi spații de depozitare a 
materiilor prime (a cherestelei stra
tificate), precum și a cherestelei 
uscate, care să permită derularea 
producției la nivelul capacității în
treprinderii și al planului de export, 
ca și al cererilor suplimentare adre
sate de partenerii externi.

Sînt doar cîteva din acțiunile în
treprinse aici de consiliul oamenilor 
muncii, cu participarea întregului 
colectiv, sub conducerea organizației 
de partid, pentru realizarea și depă
șirea planului la export. Iar reali
zările de pînă acum — depășirea cu 
6 milioane lei a planului „la zi“ —

Gheorqhe GIURGIU 
Ștefan D1NICA 
corespondenții „Scînteii

(Continuare în pag. a II-a)

Grăbirea lucrărilor de întreținere
• După ploile din ultimele 

zile, care au refăcut pe mari 
suprafețe rezerva de apă din 
sol, este necesar să fie inten
sificat ritmul prășitului
• Toți locuitorii satelor să 

participe la prășit, iar mijloa
cele mecanice să fie folosite 
cu randamente superioare
• Pentru obținerea de re 

colte mari la hectar, pretu 
tindeni să se 
mare atentie 
lor

acorde cea mai 
calității lucrări

încheie a plouat abundentlo săptămîna care se 
în cea mai mare parte a țării. Exceptînd unele jude
țe situate in estul țării, unde ploile au fost mai restrîn- 
se, a fost refăcută rezerva de umiditate din sol, ceea 
ce favorizează creșterea rapidă a plantelor cultivate, 
dar și înmulțirea buruienilor. Indiferent dacă a plouat 
sau nu, indiferent ce cantitate de apă s-a acumulat 
în sol, peste tot este necesar să fie intensificat la 
maximum ritmul lucrărilor de întreținere a culturilor, 
lucrări de cea mai mare însemnătate pentru obținerea 
de recolte mari. Care este stadiul acestora ?

Potrivit datelor furnizate de Minis.terul Agriculturii, 
pînă in seara zilei de 29 mai, prima prașilă la po
rumb a fost făcută pe 62 ia sută din suprafețe' me
canic și 50 la sută manual. In județele Vaslui și- Olt, 
prima prașilă la această cultură este pe terminate. 
In alte județe, lucrările au intirziat, realizările la pră
șit situîndu-se, procentual, cu mult sub media zonei 
agricole respective. La prășitul manual, de pildă, în 
prima zonă agricolă se află sub medie județele : Dolj, 
Teleorman, Constanța, Tulcea, Timiș și Arad ; în zona 
a doua — județele : Bihor, Prahova, Dîmbovița, Gorj, 
Caraș-Severin, Galați, lași și Neamț ; în zona a treia — 
județele: Sibiu, Mureș, Brașov, Harghita și Maramu
reș.

in ce privește floarea-soarelui, prima prașilă a fost

efectuotă în proporție de 94 la sută mecanic și 93 
la sută manual. Pînă la data amintită, 14 județe și 
sectorul agricol Ilfov, din cele 27 județe cultivatoa
re de floarea-soarelui, au încheiat prima prașilă. Exis
tă diferențe între județele vecine și care au benefi
ciat de condiții climatice asemănătoare în ce priveș
te ritmul lucrărilor de întreținere la floarea-soarelui. 
Astfel, în județul Olt, prima prașilă mecanică și ma
nuală s-a încheiat, in timp ce în județul Dolj aceas
tă lucrare a fost făcută doar pe 61 și, respectiv, 79 
la sută din suprafețe.

La sfecla de zahăr este în curs de efectuare cea 
de-ai doua prașilă, lucrare realizată în proporție de 
21 la sută mecanic și 46 la sută manual. In județul 
Mureș, de exemplu, cea de-a doua prașilă manuală 

Această lucrare trebuie mult intensifica- 
în județele Tulcea, Satu Mare, Dîmbovi-

,i-a încheiat, 
tă îndeosebi 
ța, Galați.

Experiența 
prisosință că 
ră mari sporuri de recoltă. Tocmai de aceea, la efec
tuarea acestor lucrări trebuie să participe toți locui
torii satelor, astfel îneît culturile prășitoare să fie în
treținute, in toate unitățile, exemplar.

IN PAGINA A ll-A : Relatări ale corespondenților 
noștri din județele Bihor, Arad și Suceava.

unităților agricole fruntașe a dovedit cu 
prașilele făcute la timp și bine asigu-

Din noul peisaj arhitectonic al municipiului Brâila
Foto : E. Dichiscanu

J DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

BĂLAN : Realizări 
ale minerilor

Colectivul de muncă de la 
întreprinderea minieră Bălan, 
județul Harghita, depune efor
turi stăruitoare pentru îndepli
nirea angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă, siluind 
in prim plan realizarea și de
pășirea planului la producția 
fizică. Organizarea Buperioară 
a muncii și promovarea unor 
tehnologii noi de lucru, reparti
zarea mai bună a specialiștilor 
in cele 3 schimburi, creșterea 
indicelui de utilizare a mașini
lor și utilajelor, ca și extinde
rea metodei de exploatare in 
subetaje au asigurat realizarea 
în acest an, peste prevederi, a 
5 000 tone minereu extras și 
prelucrat, 69 tone cupru, peste 
250 tone sulf. La producția-mar- 
fă. sarcinile de olan sînt depă
șite cu peste 10 milioane lei. 
(Nicolae Șandru).

Zi de primăvară timpu
rie, intr-un sat din nordul 
Dobrogei, in anul 1948. Ță
ranii ieșiseră de cu noapte 
în cimp să-și are pămîn- 
turile, incă in mustul ză
pezii, cu plugurile lor 
vechi. Era spre amiază, de 
după un nor ieșise și soa
rele, pădurea din apropie
re se umpluse de cin tecul 
nebun al păsărilor. Ciripi
tul lor a fost însă din
tr-o dată acoperit, iar liniș
tea cîmpiei a fost spartă de 
duduitul sacadat al motoa
relor. Pe șoseaua ce tra
versa pădurea, dinspre 
Nifon și Greci, apăruse un 
șir de tractoare ; înaintau 
spre sat. Tractoare vechi, 
cu cap incandescent și vo
lantă, dar și cîteva tractoa
re nou-nouțe, cu motoare 
diesel pe care se putea citi 
„IAR-22". Oamenii, ciți se 
aflau prin apropiere, au 
lăsat plugurile în brazdă și 
au alergat, la șosea, au ieșit 
în calea tractoarelor. La 
volan — tineri. aproape 
niște băietani. „Ce-i cu voi, 
măi flăcăi ? Ai cui sînteți ? 
Și unde vă duceți cu mași
năriile astea ?“. Băieții au 
oprit tractoarele și au 
coborit : „Ai statului sin- 
tem. Și am venit să vă 
arăm pămînturile... Care 
vreți, care n-aveți cu ce 
ara... Că facem arătură 
bună, mai din adine... Și or 
crește mai bine semăr ătu- 
rile".

Burghelea. președinte al 
C.A.P. Luncavița, județul 
Tulcea. Pentru că, Intr-ade
văr, mulți dintre țăranii 
noștri primiseră pămînt la 
reforma agrară, , dar 
n-aveau cu ce și-l lucra. 
Dar poate că lucrul cel mai 
important pe care l-au 
făcut a fost că, lucrind 
mecanizat pămintul, au de
monstrat țăranilor noștri

actului revoluționar al 
transformării socialiste a 
agriculturii. Tractoristul, 
ca personaj de mare în
semnătate în acest proces, 
a apărut în viața satelor 
românești incă de la în
ceputurile construcției so
cialiste. Era însuși simbo
lul vremurilor noi. al nou
lui destin hărăzit țărănimii.

In primăvara asta, ne-am

la particulari, la întovără
șiți, la cooperative...

— De ce spuneți „am 
arat" ? Mecanizarea în
seamnă mult mai mult...

— Acum. Dar pe atunci 
arătura era ponderea. Mai 
tirziu au început să apară 
și alte mașini agricole... 
Mecanizarea complexă a 
cucerit cîmpurile treptat. 
Am început cu plugul și am

Mecanizatorii - în linia întîi 
a frontului pîinii

— Acei tractoriști dinții, 
care au venit la noi în sat, 
cum s-au dus atunci in
toate satele, trimiși de gu
vern. de partidul comunist, 
au făcut o treabă strașnică 
— povestește acum Ștefan

superioritatea agriculturii 
realizate cu mijloace teh
nice avînd posibilități mult 
mai mari de a 'Tace ca 
pămintul să rodească mai 
bogat. Ei au fost, ca să 
spunem așa, propagatori ai 
ideii de muncă in comun, 
ai cooperativizării...

în acei ani ai începutu
lui. episodul de mai sus s-a 
petrecut, aproape aidoma, 
în mii de sate de pe întreg 
cuprinsul țării. Reforma 
agrară, primele stațiuni de 
mecanizare a agriculturii, 
semințele oferite țăranilor 
pentru a-și cultiva ogoare
le, echipele de muncitori 
care mergeau la sate să 
repare uneltele agricole 
au constituit materializa
rea politicii partidului de 
reală ajutorare a țărănimii, 
pregătind astfel condițiile

aflat printre mecanizatorii 
de la S.M.A. Gotlob, în 
consiliul unic agroindus
trial Lovrin, județul Timiș. 
Și am vorbit despre ce este 
astăzi această profesie ; 
azi, adică la aproximativ 
patru decenii după crearea 
primelor centre de meca
nizare a agriculturii ; azi, 
in plină nouă revoluție 
agrară.

Scurtă discuție, pe cimp, 
cu mecanizatorul Nicolae 
Holerbach, în vîrstă de 54 
de ani. Cîmpul e împinzit 
cu tractoare, au lost și zile 
frumoase, acum a început 
din nou să plouă mărunt, 
mecanizatorii sint grăbiți...

— Tractorist ? Sint din 
1950. Meseria asta era o 
atracție mare pentru tinerii 
din sat, pe atunci. Am 
făcut școală, apoi am arat

ajuns la zeci de mașini 
complicate. Incit acuma, la 
54 de ani, încă mai trebuie 
să învăț. Altfel, știu asta 
foarte bine, n-am fi ajuns 
la producțiile de acum.

încă mai revelatoare, o 
discuție cu maistrul de ate
lier Florian Bar (iese anul 
acesta la pensie, cu părere 
de rău, după 41 de ani de 
muncă pe tractor, apoi ca 
șef de brigadă, ca șef de 
secție, ca tnaistru) :

— Era trf 1946. Fusesem 
ucenic, învățasem meseria 
de mecanic auto. Dar un 
frate care fusese împro
prietărit aici mi-a spus că 
la ei a luat ființă un 
„Reazim" (primele centre 
de mecanizare a agricultu
rii așa s-au numit — n.n.) 
și că e nevoie de unul ca 
mine. Am venit, mi-a

plăcut și am rămas. Am 
făcut o scurtă specializare 
pe primele tractoare româ
nești, IAR 22. Și. am lucrat 
cu ele. Apoi au început să 
vină alte tipuri de tractoa
re și alte tipuri de mașini 
agricole, mereu mai multe 
și mai complicate. Am 
făcut atitea specializări că 
nici nu le mai știu numă
rul. Grozav de mult s-a 
complicat meseria asta cu 
timpul... Am ajuns acum 
să avem peste 340 de tipuri 
de mașini și anexe... Spu- 
neți-mi, care strungar sau 
orice alt muncitor din in
dustrie lucrează cu atitea 
mașini și unelte trebuind 
să cunoască bine rostul fie
căreia ?... Cind am început 
eu meseria asta se scoteau 
700—800 de kg de grîu la 
hectar. Cind scoatem acum 
5 000 zicem că-i puțin. Și 
așa este. La dotarea pe 
care o avem trebuie să 
scoatem mai mult. Dacă 
un tractorist de acum 
30 de ani ar fi în
trerupt atunci meseria, 
n-ar mai fi știut ce s-a în- 
timplat cu ea... Și apoi, 
cine venea să-i controleze 
lui arătura ? Țăranul coo
perator de pe atunci ? Ce 
știa el despre adîncimi, 
densități, reglaje, erbici- 
dări. tehnologii ? Să vină 
acum să vadă cum umblă 
agronomul și judecă la 
bani mărunți fiecare para
metru al atîtor tipuri de 
lucrări, cum trebuie să 
umbli la tine cu tabele de 
densități și reglaje, să vină

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a II-a)
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înscris ca un important eveniment 
al săptămînii ce se incheie Consfă
tuirea Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, desfășurată la 
Berlin. în cadrul căreia a fost 
examinată in mod aprofundat situa
ția din Europa și pe plan mondial, 
documentele adoptate punînd preg
nant în evidență înaltul spirit de 
răspundere manifestat de partici- 
panți față de propriile popoare, față 
de destinele întregii omeniri, hotă- 
rirea de a acționa pentru înlăturarea 
primejdiei unui război nuclear de
vastator. pentru înfăptuirea, dezar
mării, întărirea securității și păcii în 
lume.

România socialistă, după cum este 
cunoscut, a fost reprezentată la con
sfătuire de o delegație condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, activitatea sa 
dind strălucită expresie pozițiilor 
principiale și constructive ale țării 
noastre în problemele discutate. în 
deplină concordantă cu hotăririle 
Congresului al XlII-lea al partidului, 
cu interesele supreme ale națiunii 
noastre socialiste, ale tuturor na
țiunilor.

Momentul internațional al desfă
șurării consfătuirii. în complexitatea 
sa, a definit și' obiectul dezbateri
lor de la Berlin. Este un moment 
puternic marcat de intensificarea 
cursei înarmărilor, de acumularea 
unor uriașe cantități de arme, în 
special de arme nucleare, care pot 
distruge de mai multe ori întreaga 
planetă. înseși condițiile vieții pe 
Pămint. „Situația nouă care s-a 
creat prin apariția unor noi tipuri de 
arme nucleare și de distrugere în 
masă, extrem de periculoase — 
sublinia în acest sens tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — impune o 
gîndire și o abordare nouă a pro
blemelor războiului și păcii, care să 
pornească de la faptul că, in condi
țiile actuale, un nou război mondial 
și, în general, orice război sint de 
neconceput".

viitorul patriei
Prima zi de iunie 

este considerată și 
sărbătorită ca ziua 
tuturor copiilor lu
mii. Dincolo de ba
rierele geografice, 
de granițele 
orice fel, 
sebirile 
sociale în 
iese, de 
pielii, de 
tradiții — privirile 
locuitorilor adulți 
ai planetei se în
dreaptă. cu multă 
dragoste părinteas
că și înaltă răs
pundere. către co
pii. Căci ei repre
zintă viitorul, per
petuarea umanită
ții în timp, ei vor 
duce mai departe 
făclia progresului, 
a civilizației și 
culturii. 1 Iunie este 
ziua cînd în ochii 
limpezi ai copiilor 
trebuie să se re
flecte mai adine și 
mal strălucitoare 
ireversibila bucu
rie a vîrstei. încre
derea deplină în 
viitor, lumina unui 
cer fără nori, 
ruri senin.

Așa pășește 
viață tînăra 
nerație a patriei 
noastre, înconju
rată de cele mai calde 
de grijă părintească — 
milie, cît și în societate, 
demografică a partidului și statu
lui nostru pune în centrul atenției, 
eforturilor și preocupărilor menți
nerea tinereții și vigorii națiunii 
noastre socialiste. Intr-o perioadă 
cînd în lume, în atît de numeroase 
țări, se investesc sume incalcula
bile pentru arme distrugătoare, în 

. țara noastră se cheltuiesc, anual, 
miliarde de lei destinate sprijinirii 
materiale a familiei, creșterii co
piilor, alocațiilor de stat și ajutoa
relor pentru mamele cu mulți co
pii. România se mindrește pe drept 
cuvînt cu , creșele și maternită
țile, școlile și instituțiile medi
cale, lăcașurile de cultură și lo

de 
de deo- 
orîndulrii 
care tră- 
culoarea 

limbă si

sentimente 
atit în fa- 

Politica
cuințele ai căror beneficiari sînt și 
copiii. Este mărturia palpabilă a 
dorinței de pace a țării noastre, de 
creare a unui climat de destindere 
în care să se poată dezvolta con
form planurilor sale îndrăznețe de 
viitor. „Avem răspunderea și inda- 
torirea, așa cum au făcut-o de-a 
lungul secolelor strămoșii noștri, 
să păstrăm și să dezvoltăm ființa 
poporului român — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului. Tot ceea ce 
realizăm nu ar avea nici un sens 
dacă nu s-ar asigura vigoarea și ti
nerețea națiunii. Copiii reprezintă

Rodiră ȘERBAN
(Continuare în pag, a IV-a)

III
Cer fără stele, pă

dure fără păsări si uite 
imagini iți vin în 

• minte vorbind despre 
viața fără copii ; gră
dină înflorită, ramuri

■ verzi in jurul mesei — 
casa unde creșterea lor 
luminează zilele pă
rinților.

Una dintre cele mai 
mișcătoare imagini din 
trecutul nostru nu prea

■ îndepărtat, cel al lui 
Constantin Brincovea- 
nu, de la urcarea că
ruia pe tron se împli
nesc curind trei sute 
de ani, este fresca vo- 
tivă infățisindu-i fa
milia cu unsprezece 
copii, patru feciori și 
cele șapte fete. Iar din 
zilele noastre îmi vin 
in minte satele Mara
mureșului, ieudul cu 
precădere, unde mi-a 
fost dat să vorbesc de 
atitea ori de-a lungul 
anilor, dar și Maierul, 
vatra lui Liviu Re- 
breanu, și Săbăoanii 
Moldovei, așezări stră
vechi de tradiție, cu un 
simțămint veșnic viu 
față de trăinicia vieții 
și a familiei.

Nu vom osteni re- 
aducindu-ne aminte 
mereu, cum o făceau 
popoarele vechi repe- 
tlnd în zori și în 
amurg, acasă și pe 
drum copiilor precep
tele morale vitale ale 
bunei lor creșteri, căci 
o viață deplină și ro

ditoare în darul cu 
care este înzestrat 
fiece copil trebuie for
mată din primii ani, 
crescută din aproape 
de către răbdarea, în
țelepciunea si mai ales 
dragostea părinților. 
Altfel se imprimă in 
sufletul copilului de 
mic imaginea isto
riei Patriei din care 
faci parte cu jertfele, 
înălțările si scăderile 
ei, cum spune Sado- 
veanu.
ceasuri de taină 'în 
casa părintească 
către dragostea părin
tească si altfel va fi 
aflind-o mai tirziu din 
cărți, deprinsă din o- 
bligații școlare. Cel 
mai adine dar ce-l pu
tem face copiilor noș
tri de ziua lor. dar 
mai ales statornic cu 
anii, este buna noas
tră așezare sufleteas
că, armonios, pacea, 
seriozitatea vieții o- 
crotită de rînduielile 
spirituale întemeietoa
re de neamuri si isto
rie. Intr-o casă unde 
se aruncă vorbe grele 
cu ușurință, unde tan
drețea și dragostea pă
rinților unul față de 
altul se sting, uitin- 
du-se adesea că ține 
de voința noastră a ne 
păstra și creste firea 
virtuților, cei dinții ce 
suferă cu urme adinei 
în suflet sînt copiii.

Noi avem o carte de

povestită în.
de

seamă a culturii noas
tre — „învățăturile lui 
Neagoe Basarab către 
fiul său Teodosie" — 
al. cărei spirit ca de la 
tată la fiu străbate 
toată literatura româ
nă pînă la „Testamen
tul" lui Arghezi și 
„Frații Jderi" ai lui 
Sadoveanu. A-ți lua 
pruncul pe genunchi si 
a-l sfătui cu înțelep
ciune, a-l mustra cu 
asprimea cuvintului, 
nu cu cnutul, a-i de
veni părinte ocrotitor 
apărindii-i ființa și 
lămurindu-i cu duhul 
dragostei ziditoare ne
dumeririle.

Știu un tată mara
mureșean cu mai mulți 
copii, care îmi spunea: 
nuiaua care-l ustură 
cel mai mult pe copil, 
silindu-l să se întoarcă 
pe calea cea bună este 
vorba blinda, inima ta 
ce-i priveghează viața.

De ziua lor, floarea, 
darul cel mai mișcă
tor ce-l putem aduce 
pruncilor noștri este 
pacea casei, buna înțe
legere între părinți, 
curajul vieții din ini
mă. insuflat lor din 
iubire, cea care mișcă 
sori și stele ale Logo
sului întrupat si in is
toria poporului nostru 
și care nu va pieri 
niciodată.

loan 
ALEXANDRU

în Europa și în întreaga lume
Este, de altfel, una din ideile cen

trale subliniate in documentele 
adoptate la consfătuirea de la Ber
lin. O nouă gîndire și o nouă abor
dare presupun renunțarea cu desă
vârșire la concepția anacronică a 
„descurajării nucleare", renunțarea, 
cu alte cuvinte, la iluzia că armele 
nucleare ar contribui la întărirea 
securității, ar oferi un fel de umbre
lă protectoare, garantind cuiva liniș
tea Si pacea. Dimpotrivă, este un 
adevăr ce nu mai trebuie demonstrat 
că existenta armelor nucleare a făcut 
să se „micșoreze" distanțele, po
poarele fiind într-o mai strînsă in
terdependență ca oricînd. sortite să 
împărtășească același destin.

în lumina acestei realități, in ca
drul consfătuirii s-a reafirmat con
vingerea că problema fundamentală 
a zilelor noastre o constituie de 
aceea preîntîmp’inarea războiului și 
eliminarea definitivă a acestuia din 
viața omenirii, oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară. Iar înfăptuirea 
unul asemenea obiectiv vital — în 
cel mai profund sens al acestui cu
vînt— impune mai mult ca oricînd, 
așa cum se arată și în Comunicatul 
consfătuirii, unirea eforturilor tutu
ror statelor, ale forțelor iubitoare de 
pace de pretutindeni.

Desigur. într-o lume ca aceea in 
care trăim, o lume în care s-a acu
mulat destulă nesiguranță. . de o 
mare Însemnătate este întărirea în
crederii dintre state, numai pe o ase
menea bază fiind posibilă conlu
crarea lor pentru asigurarea păcii. 
Ceea ce presupune înțelegerea corec
tă a îngrijorărilor, scopurilor și in
tențiilor în domeniul militar existen
te într-o țară sau alta, de partea 
unei alianțe militare și a celeilalte. 
In acest scop, în cadrul consfătuirii 
de la Berlin a fost adoptat documen
tul „Cu privire la doctrina militară 
a statelor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia".

După cum se știe, țările partici
pante la Tratatul de la Varșovia sînt

țări angajate într-o vastă operă de 
construcție pașnică, în . înfăptuirea 
unor programe de profunde trans
formări economico-sociale. Or. socia
lismul și pacea sînt de nedespărțit, 
asigurarea unui climat de liniște și 
deplină securitate constituind o con
diție fundamentală pentru înfăp
tuirea programelor de dezvoltare ale 
popoarelor noastre, a înaintării pe 
calea progresului și bunăstării. Din 
însuși acest postulat derivă caracte
rul strict defensiv al doctrinei mi
litare a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. In acest sens, 
în document se subliniază cu clari
tate că doctrina militară a Tratatu
lui de la Varșovia, ca și a fiecărui 
stat participant, este subordonată 
obiectivului neadmiterii războiului 
nuclear, cît și convenționalprin în
săși natura orinduirii lor sociale, 
aceste state nu și-au legat și nu își 
leagă viitorul de soluționarea pe 
cale militară a problemelor interna
ționale, ele pronunțindu-se pentru 
rezolvarea tuturor problemelor ex
clusiv pe cale pașnică, prin tra
tative.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia au subliniat din nou In 
mod solemn că niciodată și în nici 
o împrejurare nu vor iniția acțiuni 
militare împotriva vreunui stat sau 
alianțe de state dacă ele Însele nu 
devin obiectul unul atac armat, că 
ele niciodată nu vor folosi primele 
armele nucleare, nu au pretenții te
ritoriale față de nici un stat din 
Europa sau din afara continentului 
european, că nu consideră dușman 
nici un stat și nici un popor, fiind 
gata să-și edifice relațiile cu toate 
popoarele lumii, fără excepție, pe 
baza luării în considerație a inte
reselor generale ale securității ale 
cerințelor coexistenței pașnice. La 
baza acestor relații, ele situează 
ferm respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității naționale,

Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a V-a)
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CALITATE EXEMPLARĂ
LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR!

„METODA DIAGNOSTICĂRII" - instrument 
important în creșterea eficientei economice

BIHOR

Cine prășește acum la timp 
si bine culege mai mult la toamnă

O dată cu ameliorarea vremii și 
zvintarea terenului, în tot județul 
Bihor au fost reluate lucrările de 
întreținere. Pretutindeni culturile au 
răsărit frumos, iar plantele se dez
voltă parcă văzînd cu ochii. Ploile 
căzute favorizează, în egală măsură, 
și înmulțirea rapidă a buruienilor. 
Tocmai de aceea, executarea prași- 
lelor mecanice și manuale pe toate 
suprafețele ori de cite ori este ne
voie constituie acum una din cele 
mai urgente lucrări. Cu ce randa
ment este folosită forța de muncă ?

Am început raidul nostru pe ogoa-* 
rele cooperativelor agricole din con
siliul agroindustrial Valea lui Mihai. 
Străbătind împreună cu Cornel Moț, 
inginerul-șef al consiliului, drumu
rile de hotar, pretutindeni hi se 
înfățișa priveliștea culturilor corect 
întreținute. „Esențial in această pe
rioadă, destul de aglomerată cu lu
crări în cîmp. este de a organiza cit 
mai riguros activitatea formațiilor 
de muncă, de a supraveghea per
manent calitatea fiecărei lucrări în 
parte" — afirmă interlocutorul.

O apreciere pe deplin probată de 
secvențele surprinse pe tarlalele 
C.A.P. Valea lui Mihai. „Sîntem pe 
deplin conștienți că o prașilă făcută 
la timp înseamnă un plus de re
coltă la toamnă — ne spune Farkaș 
Imre. inginerul-șef al cooperativei. 
De aceea. în aceste zile întreaga su
flare a comunei s-a mutat în cîmp“.

Alături de cei aproape 400 de co
operatori, zilnic prășesc culturile tot 
pe atîția lucrători din unitățile eco
nomice din comună și navetiști. Rit
mul intens, participarea bună la 
muncă se explică prin organizarea 
din vreme a formațiilor de lucru in 
acord global. „încă nici nu încheia
sem semănatul, preciza inginerul- 
sef al unității, tind am și procedat 
la repartizarea suprafețelor de cul
turi prăsitoare pe ferme și echipe, 
iar în cadrul acestora — pe coope
ratori". Nu întîmplător aici a în
ceput joi și prașila a doua mecanică 
la porumb și la sfecla de zahăr. Mo
tivația deplinei mobilizări rezidă toc
mai în rezultatele constant bune ob
ținute. Pavel Rizo, președintele co
operativei, ne-a demonstrat cit de 
avantajos este pentru unitate, pen
tru fiecare cooperator in parte să 
se obțină producții mari. Anul tre
cut, cooperativa a realizat, in me
die, peste 5 vagoane de sfeclă de 
zahăr și mai bine de două vagoane 
de porumb știuleți la hectar. „După 
cum arată culturile, sperăm să ob
ținem producții cel puțin egale. 
Ne-am angajat și luptăm pentru 
aceasta. Cum ? Simplu : luîndu-ne la 
întrecere cu noi pentru a executa 
lucrările la timp și de calitate" — 
afirma președintele unității.

Amplă mobilizare de forte Intîl- 
nim de cum trecem și in consiliul 
agroindustrial Săcueni. La Diosig, 
sute de cooperatori executau pră
șite de corecție, toate suprafețele 
fiind repartizate în acord global.

ARAD:

Zilnic, peste 5000 de oameni lucrează
m grădinile de legume

Intrucît și tn județul Arad a 
plouat abundent — apa rezultată a 
depășit 140 litri pe metru pătrat — 
plantele cultivate cresc repede, dar 
se îhmulțesc și buruienile. In felul 
acesta, problema aflată in prim-pla- 
nul preocupărilor din fermele de le
gume este cea a întreținerii culturi
lor. In cooperativele agricole în
treaga suprafață cultivate cu legume 
și cartofi, care se apropie de circa 
5 000 hectare, a fost angajată în 
acord global, iar la asociațiile legu
micole Nădlac, Ineu, Peci-ca, Horia 
și în alte unități de stat s-a asigurat 
forța de muncă necesară pentru 

MECANI Z ATORII
(Urmare din pag. I)
să vadă o combină „C 6P“, 
care face tot : seceră,treie
ră, selectează, toacă, balo
tează și lasă în urmă tere
nul bun de arat.

Ing. Nicolae Doggendorf, 
directorul Trustului S.M.A. 
Timiș :

— Aici în județ, numai 
în rețeaua S.M.A. sînt 
8 400 de mecanizatori și 
combineri. Cu cei din 
ateliere și centre speciali
zate de reparații — 9 600. 
Mai sint însă cei din între
prinderile agricole de stat, 
cei din cooperativele agri
cole de producție, cei din 
asociațiile economice și din 
marile complexe. Un eșalon 
muncitoresc impresionant. 
Au la dispoziție, în ultimii 
ani, un arsenal de mașini 
în măsură să execute lu
crări complexe, calitative și 
la timp. Problema este a 
pregătirii acestor oameni la 
nivelul cerut de agroteh
nica zilelor noastre. Cînd 
ne-a venit în județ prima 
combină „C 6 P“ am adus-o 
aici, la Gotlob. Era dumi
nică. S-au adunat foarte 
mulți in jurul ei. Cu cartea 
tehnică în mină am exami
nat-o pe toate părțile. Ni
velul tehnic al acestei ma
șini — chiar dacă are ea și 
micile el sensibilități, dar 
ce mașină sofisticată nu 
are așa ceva ? — ne-a dat 
de înțeles că în ce privește 
eșalonul muncitoresc al 
ogoarelor, ca să-1 numim 
așa, avem de acum o foar
te mare răspundere : cea a 
pregătirii profesionale la 
un alt nivel. Și nu numai a 
pregătirii profesionale pro- 
priu-zise. Ci șl a unei gîn- 

Potrivit indicațiilor comandamentului 
județean pentru agricultură, la în
treținerea culturilor, alături de co
operatori, participă nu numai per
sonalul TESA din unitățile agricole, 
ci și un însemnat număr de lucră
tori din alte unități și sectoare din 
comună. Aflăm că adunarea gene
rală a stabilit în mai multe coopera
tive din consiliu ca fiecare cetă
țean al comunei care lucrează în in
dustrie sau în alte sectoare să efec
tueze cel puțin 100 de norme la în
treținerea culturilor și recoltarea a- 
cestora. Sînt însă și unități — Che- 
rechiu.' Cubulcut sau Tămășeu și 
Sălard din consiliul agroindustrial 
Sălard, unde se acționează cu înce
tineală, ca si cum ar fi timp de aș
teptat. Or, rîndurile cu plante care 
apar in unele parcele ca niște benzi 
înierbate sînt cel mai convingător în
demn de a trece neîntîrziat cu toate 
forțele la intensificarea prășitului.

Ritm, dar și calitate, așa cum avea 
să ne demonstreze și inginerul loan 
Albert, președintele C.A.P. Biharia. 
„Densitatea plantelor se hotărăște 
acum, la primele prașile manuale. 
Anul trecut am scăpat din vedere 
acest fapt Ia sfecla de zahăr, iar 
toamna cînd am cintărit producția 
am constatat că nu am realizat cu 
aproape 20 la sută nivelul planificat. 
Nu vom admite șă se mai repete 
această situație".

In loc de orice alte argumente, 
președintele cooperativei recurge Ia 
un sondat pe citeva sole, din care 
rezultă că înainte de răsărit densi
tatea era cuprinsă între 180 000— 
210 000 plante pe hectar, iar pe por
țiunile unde răritul a fost executat 
densitatea ajunge la 120 000 plante la 
hectar.

Se poate spune că In Bihor, sub 
îndrumarea permanentă a biroului 
comitetului județean de partid, gru
pele de sprijin constituite pe loca
lități acționează împreună cu con
siliile populare și organele agri
cole pentru mobilizarea tuturor for
țelor in folosirea fiecărei ore bune 
de lucru, dirijînd operativ mijloacele 
mecanice și umane pe suprafețele 
zvintate, existînd condiții reale pen
tru desfășurarea lucrărilor de între
ținere a culturilor la o calitate co
respunzătoare și în limita termene
lor optime. Pînă vineri seara pri
ma prașilă mecanică a fost execu
tată pe întreaga suprafață la sfecla 
de zahăr, 94 la sută la floarea-soa- 
relui, 49 la sută la porumb, iar cea 
manuală pe 90 la sută la floarea-soa- 
relui, 36 la sută la ps>rumb. extinzîn- 
du-se și prașila a doua manuală la 
sfecla de zahăr (27 la sută). Sint rea
lizări cane, ținînd seamă de timpul 
înaintat și, deopotrivă, de stadiul de 
vegetație al culturilor, îndeamnă la 
acțiuni mai energice în toate consi
liile agroindustriale, mal ales In cele 
situate în zona de șes, unde în acest 
an a sporit suprafața cu prășltoare.

loan IAZ A.
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efectuarea, la timp și de bună cali
tate a unui mare volum de muncă. 
Așa se explică faptul că zilnic se gă
sesc în grădinile de legume peste 
5 000 de oameni, care lucrează la în
treținerea culturilor. Ca atare, pînă 
în prezent, întreaga suprafață cu 
ceapă, de 1 300 hectare, a fost prășită 
manual de două ori. De asemenea, 
s-au prășit manual culturile de to
mate timpurii și cartofii.

La cooperativa agricolă din Sin- 
martin, în ferma legumicolă, am gă
sit zeci de oameni la întreținerea ce
lor 25 hectare cu tomate timpurii și 
10 hectare cu ardei. Plantele sînt 

diri agronomice șl econo
mice...

Și interlocutorul argu
mentează :

— Mecanizatorul de azi 
și de mîine, mai ales cel de 
mîine, iar acest mîine e 
neînchipuit de aproape, nu 
mai este permis să fie 
recrutat dintre cei cu o 
pregătife școlară sumară și 
să fie instruit, în șase luni, 
la locul de muncă. Unul 
asemenea om nu-i poți 
pretinde să asimileze bine 
cunoștințe de agronomie, 
de biologia solului, de eco
nomie agrară, de mecanică 
modernă, de electronică... 
Ce am făcut noi pentru 
perfecționarea pregătirii 
mecanizatorilor a fost util : 
am alcătuit programe com
plexe, am chemat și pe 
agronomi să țină lecții. Și 
dacă, de exemplu, anul 
trecut s-au făcut lucrări 
mai bune care s-au resim
țit în producțiile agricole, 
a fost și urmarea acestui 
fapt. Dar nu-i destul. Cred 
că trebuie îmbunătățit sis
temul de școlarizare a ce
lor care intră în această 
meserie. Există, o să spu
neți, liceele agroindustria
le. Prea puțini sînt însă ab
solvenții mecanizatori. Și, 
nu știu cum se intîmplă, 
dar și dintre aceștia mult 
pt‘ea puțini ajung pe trac
tor. Școala profesională 
profilată, cu program șco
lar adecvat, modern, aceas
ta ar fi soluția. Acum 
20—30 de ani aveam mașini 
simple și făceam 10—15 
lucrări. Pe 'mecanizatori îi 
pregăteam însă în școli 
profesionale de 3 ani. Acum 
avem mașini complexe, fa
cem peste 100 de lucrări,

iar pe mecanizatori îi pre
gătim la „scurtă durată".

Mecanizarea însă nu se 
mai mărginește azi doar la 
lucrarea pămîntului, ci a 
pătruns în tot mai întinse 
zone ale vieții economice 
și sociale ale satului. Dez
voltarea de ansamblu a ță
rii a făcut ca mediul rural 
să-și modifice substanțial 
structura socio-profesiona- 
lă.

— în consiliul nostru — 
spune loan Bota, președin
tele C.U.A.S.C. Lovrin — 
avem 29 000 de hectare, 9 
localități, aproximativ 
20 000 de locuitori, dintre 
care peste 4 000 sint cali
ficați. Adică aproximativ 
jumătate din forța de mun
că activă. Nomenclatorul 
de profesii e foarte larg. 
Cei mai mulți sint cei din 
mecanizarea agriculturii, 
de toate specializările. Me
canizare se face și la dese
cări și irigații, în ateliere 
de întreținere, In mica in
dustrie, în construcții, în 
servicii către populație. 
Mecanici, lăcătuși, așchie- 
tori, betoniști, zidari, elec
tricieni, instalatori, sudori, 
electronlști și încă o mul
țime de meseriași cu alte 
specializări reprezintă azi 
o populație sătească de cu 
totul altă categorie decît în 
urmă cu decenii. Ei consti
tuie un potențial economic 
considerabil al satelor 
noastre. O dată cu dezvol
tarea și modernizarea agri
culturii, o dată cu procesul 
ștergerii diferențelor din
tre oraș și sat, numărul lor 
e în creștere. Totuși, în 
ce-i privește, ceva s-ar mai 
cere făcut : calitatea pre
gătirii. Unde și cum își în

mari, fapt pentru caire ele sînt copi
lite și palisate cu grijă. „Mai culti
văm 50 de hectare cu cartofi, 5 hec
tare cu varză timpurie, 37 hectare 
lot semincer cu fasole, 10 hectare cu 
pepeni verzi, astfel incit avem mult 
de lucru — ne spune Mihai Fackel- 
mann, președintele cooperativei. Tot 
acum recoltăm furaje, executăm lu
crările de întreținere a culturilor din 
cîmp. Printr-o bună organizare reu
șim să efectuăm fiecare lucrare la 
timpul potrivit. In fiecare seară re- 
distribuim forțele pentru a doua zi, 
analizăm stadiul activităților și luăm 
măsurile cuvenite". Rezultatele bune 
obținute Ia Sinmartin, în ce privește 
efectuarea lucrărilor agricole de se
zon, își are explicația în organizarea 
muncii în acord global. De exemplu, 
unitatea a încheiat contracte pentru 
livrarea la export a 480 tone tomate 
și 140 tone ardei. Și nu trebuie omis 
faptul că, anul trecut, cooperatorii 
de aici au depășit toate contractele 
încheiate cu partenerii din străină
tate, reelizînd venituri frumoase. Șî 
acum cooperatorii sînt interesați să 
obțină recolte mal mari.

Se cuvine să fie amintit că toate 
cele 6 cooperative agricole din con-

SUCEAVA:

Numeroase exemple 
că lucrările put

In județul Suceava sini concentra
te importante forțe mecanice și 
■umane la întreținerea culturilor 
agricole. Pentru că timpul reca a in- 
tirziat răsărirea plantelor, spre deo
sebire de alți ani, prășitul porumbu
lui a început imediat ce plantele au 
ieșit la suprafața soliilul. Comitetul 
județean de partid a stabilit- o serie 
de măsuri pentru terminarea grab
nică a lucrării. S-a pus accentul, in 
principal, pe mobilizarea tuturor lo
cuitorilor satelor la efectuarea pra- 
șilei I manuale. Totodată, sint folo
site și importante forțe mecanice. 
S-a hotărit, in acest sens, ca stațiu
nile de mecanizare a agriculturii să 
asigure tot ceea ce este necesar pen
tru buna funcționare a agregatelor 
pe toată durata zilei-lumină. Așa s-a 
reușit ca pînă în seara zilei de 
29 mal porumbul să fie prășit ma
nual pe 43 la sută, iar mecanic pe 
49 la sută din cele 29 748 hectare 
cultivate în sectorul socialist.

Că munca este bine organizată în 
cîmp și se realizează lucrări de bună 
calitate, ne-am convins in timpul 
raidului efectuat în unele unități 
agricole din consiliul agroindustrial 
Verești. La cooperativa agricolă 
Adîncata, unde prășitul porumbului 
a început pe 25 mai, luorau în cîmp 
peste 1 000 de oameni. De oe s-au 
concentrat atîtea forțe la prășitul 
porumbului ? „Pentru că buruienile 
pot copleși plantele — ne-a răspuns 
tovarășul Gheorghe Luchian, ingine- 
rul-șef- al unității. Dacă întirziem 
prășitul cu 6—7 zile, se diminuează 
producția cu cel puțin 500 kg boabe 
la hectar. Intrucît ne-am propus să 
depășim cu cel puțin 500 kg boabe 
producția medie planificată, o dată 
cu prașila mecanică facem șl ferti
lizarea fazială a culturii, cu cita 
150 kg uree la hectar". Aici, pînă 
in seara zilei de 29 mai, prașila I 
manuală la porumb s-a efectuat pe 
505 hectare din cele 673 hectare afla
te în cultură.

Puternica mobilizare de forțe la 
cooperativa agricolă Dumbrăveni a 
avut ca efect terminarea pînă joi 
seara a primei prașile manuale la 
porumb pe întreaga suprafață de 
597 hectare. Cei 5 mecanizatori care 
prășesc mecanic reușesc să realizeze 
125 hectare pe zi. In acest fel, sim- 
bâtă s-a terminat și prășitul meca
nic. Și aici, grija pentru calitate, 
pentru asigurarea densității optime 
este pusă în evidență de faptul că 
toate lucrările se execută numai sub 
îndrumarea specialiștilor. Tot aici, 
pentru că secția de mecanizare dis
pune de un singur cultivator echipat „ 
cu fertilizator, in 6copul fertilizării 
faziale, o dată cu prășitul mecanic, 
cu sprijinul S.M.A. Verești, au fost 
adaptate pe cultivatoare fertiliza
toarele de la semănătorile SPC-8.

La C.A.P. Verești, prașila I ma
nuală a fost terminată pînă in sea-

vață meseriile ? Care pe 
unde... Forme de instruire 
școlară profesională pentru 
noile meserii ale satului 
sint puține. Cred că s-ar 
cere o acțiune sistematică 
In acest domeniu.

Imaginea acelui prim 
grup de tractoare care a 
pătruns pe ulițele satului 
adunind In jurul lor mul
țimea curioasă a țăranilor 
a rămas departe, in amin
tiri vechi. Azi, Imaginea 
satului, mult transformată 
din toate punctele de vedere, 
nu mai poate ti concepută 
fără prezența a zeci și 
zeci de tractoare și mașini 
agricole moderne, combine, 
camioane, rețele electrice, 
ateliere mecanice, betonie
re, felurite instalații pen
tru uzul fermelor zooteh
nice și al micii industrii, 
pentru vasta rețea de iri
gații șl pentru șantierele 
de Îmbunătățiri funciare 
etc. Munca celor care stă- 
pînesc această impresio
nantă zestre tehnică a sa
tului românesc de azi, 
aproape deloc deosebită, in 
datele ei esențiale, de a 
muncitorilor din industrie, 
asigură cel mai Important 
și mai calificat volum al 
activității economice din 
agricultura aflată in plin 
proces de modernizare. Pe 
munca, pe competența, pe 
abnegația lor se sprijină 
in mare parte noua revolu
ție agrară. Pe întinsul în
tregii țări ei sint sute și 
sute de mii. Clasa munci
toare de la sate. Procesul 
acestei deveniri este unul 
din procesele revoluționare 
pe care le-a determinat, 
cu deosebire după Con
gresul al IX-Iea, construc
ția socialistă in România. 

siliul agroindustrial Curtici, zonă cu 
tradiție și experiență în cultivarea 
legumelor, au încheiate contracte la 
export. Este și motivul pentru care 
oamenii muncesc cu multă atenție și 
răspundere la întreținerea celor 270 
hectare cu. tomate timpurii, 20 hec
tare cu ardei gras, 35 hectare cu vi
nete, 450 hectare de cartofi, 237 hec
tare cu fasole boabe etc. „La coope
rativele agricole Dorobanți, Macea, 
Curtici, Sinmartin, concomitent cu 
lucrările de întreținere, se efectuea
ză combaterea dăunătorilor și a boli
lor — precizează Adrian Câilaj, pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Curtici. O lucrare efectuată la timp 
șl în conformitate cu exigențele 
agrotehnice este de natură să asi
gure producții mari și de bună ca
litate".

Cele de mai sus reprezintă o „sec
vență" ce poate fi constatată în fie
care unitate cultivatoare de legume 
din acest județ, care, în ultimii ani, 
prin producțiile obținute, s-a situat 
mereu printre fruntașii legumiculto
rilor din țara noastră.

Tristan MIHUȚA 
corespondentul „Scinteil"

care demonstrează 
fi intensificate

ra zilei de 27 mai. practic, înaintea 
prașilei mecanice. „Am procedat așa 
— ne relata tovarășul inginer Costi
ne! Ionescu, președintele unității — 
deoarece terenul era foarte tasat in 
urma ploilor repezi din ultimul timp 
și a trebuit să distrugem crusta care 
sa formase șl Împiedica dezvoltarea 
normală a plantelor. Efectuăm pra
șila mecanică pentru a distruge din 
nou buruienile, care, datorit-^ căldu
rii și umidității, cresc de trei ori mai 
repede decît plantele și consumă de 
20 de ori mai multe substanțe nu
tritive din sol. Apoi, se știe, o pra
șilă bună valorează mai mult decit 
o ploaie, și așa reușim să menținem 
apa în sol". Cooperatorii din Verești 
și-au propus, in adunarea generală 
pe unitate, să obțină in aoest an 
20 tone porumb știuleți la hectar in 
condiții de neirigare. De aceea, este 
justificat interesul lor pentru reali
zarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate.

Notăm in acest consiliu agroindus
trial și o altă experiență, în toate 
cooperativele agricole, la fiecare fer
mă, înaintea începerii lucrărilor de 
întreținere s-a făcut recepția răsă
ririi culturilor, care au fost date in 
primire șțifilor de echipă și coope-, 
ratorilorl Apoi li s-a explicat coo
peratorilor tehnolosgia de aplicat și 
densitatea care trebuie realizate lă 
prășit. Buna mobilizare a oamenilor 
la lucru a făcut ca ritmul atins să 
fie foarte bun. prașila I manuală 
fiind efectuată, pînă in seara zilei de 
29 mai, pe 75 la sută din cele 3 173 
hectare cultivate cu porumb. Totuși, 
așa cum ne spunea și tovarășul 
Gheorghe Blediman. inginerul-șef al 
consiliului, in tarlale prășite aproape 
în întregime mai este cite o paroelă 
sau porțiuni de parcele, pe unde nu 
a ajuns încă sapa, fie că omul s-a 
îmbolnăvit, fie că ea a fost preluată 
de cîte unul mai leneș. Acestea sint 
excepții, dar spiritul de echipă tre
buie să se facă mai mult prezent, șl 
atunci cînd se iese dintr-o tarla 
aceasta să fie în întregime prășită.

Exemplele bune pe care le-am 
prezentat demonstrează că prășitul 
porumbului poate fi intensificat. 
Aceasta constituie, de altfel, o cerin
ță de mare însemnătate pentru obți
nerea de recolte mari, oerință care 
este necesar să fie îndeplinită in toa
te formațiile de muncă, in toate uni
tățile agricole

Sava BEJ1NAR1U 
corespondentul „Scinteli"

In atelierul de pictură al întreprinderii „Porțelanul" din Alba lulia

(Urmare din pag. I)
creează premise serioase ca planul 
la export, pe întregul an să fie în
deplinit și chiar depășit,

AVANSUL DIN PRIMELE 
LUNI - CONTINUAT 

Șl DEPĂȘIT ÎN PERIOADA 
URMĂTOARE

Realizările deosebite pe care în
treprinderea „Porțelanul" din Alba 
lulia le-a obținut în ultimii ani in 
îndeplinirea sarcinilor de export, 
aprecierile favorabile făcute de par
tenerii externi s-au concretizat in 
creșterea susținută a ritmului livră
rilor. Astfel, in primele patru luni 
ale acestui an, planul la export a 
fost depășit cu 5,5 Ia sulă, in con
dițiile in care sarcinile sînt mai mari 
cu 50 ta sută față de anul trecut.

Inginerul-șef al întreprinderii, to
varășul Ioan Luca, ne-a înfățișat

Asigurarea unei conduceri eficiente 
a întreprinderilor și centralelor in
dustriale, care să corespundă inte
gral înaltelor exigențe ale perioadei 
actuale, indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu este posibilă 
astăzi, fn condițiile dezvoltării inten
sive, ale accentuării laturilor calita
tive, fără a apela în mod ferm la 
un instrumentar de conducere adec
vat. Procesul de modernizare, ce 
constă între altele și în inițierea și 
implementarea unor decizii care să 
determine mutații calitative în prin
cipalele componente ale unității eco
nomice, trebuie să aibă ca punct de 
plecare diagnosticarea cit mai exac
tă a activităților implicate. Așa cum 
nu se poate concepe în medicină 
prescrierea unui tratament fără ca în 
prealabil să se precizeze diagnosti
cul bolnavului, la fel și în condu
cerea unei unități economice, adop
tarea și aplicarea unor îmbunătățiri 
sau perfecționări solicită în mod 
obligatoriu să fie precedate și să se 
bazeze pe diagnosticarea activități
lor realizate.

Am subliniat aceste cerințe pentru 
că neaplicarea lor în întregul sistem 
economic se înscrie în acele cauze 
care au determinat aprecierea atit 
de pxactă pe care a făcut-o to
varășul Nicolae Ceaușescu la Ple
nara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1986 : „Am impresia că față dc ni
velul dezvoltării forțelor de produc
ție, al bazei materiale, al științei, 
al t e li n i c i I — 
spunea secre
tarul generai al 
partidului — am 
râmai in urmă 
cu organizarea 
și conducerea in 
bune condiții a 
intregil activități".

investigațiile efectuate nu de mult 
de un colectiv de specialiști de la 
A.S.E. In peste 2G0 de întreprinderi 
și centrale industriale au evidențiat 
faptul că metoda diagnosticării — 
una din cele mai eficiente metode 
de conducere în activitatea econo
mică — este prea puțin utilizată. 
Un număr redus de cadre de con
ducere — directori, ingineri-șefi, 
contabili-șeff, șefi de servicii, sec
ții sau birouri — folosesc în mod 
curent această metodă, cu toate că 
pretind că aplică frecvent măsuri 
de raționalizare și modernizare a 
activității din domeniul condus. Fără 
îndoială că aceasta se reflectă a- 
supra calității activității desfășura-: 
te in respectivele unități economice, 
in nivelul eficienței obținute.

Cercetări efectuate de specialiști 
din cadrul Academiei de studii eco
nomice București pe bază de con
tracte in mai multe întreprinderi și 
centrale Industriale — „Tractorul" 
Brașov, „Terapia" Cluj-Napoca. în
treprinderea de tractoare Miercurea- 
Ciuc, „Farmec" Cluj-Napoca, între
prinderea de medicamente Bucu
rești, I.R.U.C. ș.a. — au evidențiat 
marile valențe de perfecționare a 
activității de conducere, de creștere 
a.. eficienței economice prin apli
carea metodei diagnosticării.

în .dorință de a face cit mai larg 
cunoscută această metodă, in cele" ce 
urmează vom prezenta pe scurt me
todologia ce trebuie folosită în 
aplicarea pe etape a „diagnosticării" 
economice.

In cadrul primei etape, de docu
mentare. se reunesc informațiile de 
bază privind atit întreprinderea, cît 
și domeniul abordat. Astfel, dacă se 
efectuează un diagnostic privind ca
litatea produselor — cazul întreprin
derii de tractoare Miercurea-Ciuc — 
atunci se culeg informațiile privind 
situația de ansamblu a întreprinde
rii. reflectată în evoluția sortimen
tului de fabricație, producției fizice, 
producției nete, valorii fondurilor 
fixe, producției-marfă de 1 000 lei 
fonduri fixe, ponderii produselor noi 
în total producție, cheltuielilor la 
1 000 lei producție-marfă, cheltuie
lilor materiale la 1 000 lei producție- 
marfă. beneficiului, rentabilității 
ș.a., de-a lungul unei perioade sem
nificative, de regulă în ultimii 5 ani. 
Asemenea informații contribuie la 
formarea unei imagini complete, rea
liste asupra situației economice ge
nerale a întreprinderii și asupra 
dinamicii sale în ultima perioadă. 
In paralel, se culeg informații refe

EXPORTUL — acțiune prioritară
citeva din principalele măsuri și 
preocupări existente pentru derula
rea ritmică a producției de export : 
,țPrin punerea în funcțiuhe la sfirși- 
tul anului trecut a cuptorului de 
ardere rapidă a porțelanului, am 
obținut o creștere cu 15 la sută a 
capacității in sectorul de ardere a 
decocsurilor. După ce am atins In 
scurt timp parametrii proiectați, am 
trecut pe această capacitate la reali
zarea unor produse pentru export. 
Tot în sectorul de ardere, fază teh
nologică de importanță hotăritoare 
in obținerea porțelanului, s-a gene
ralizat raționalizarea producției și 
încărcarea produselor pe vagoneți 
tipizați. Rezultă. în urma acestei ac
țiuni, pe lîngă reducerea cu doi la 
sută a pierderilor tehnologice și un 
spor de operativitate in realizarea 
unor sortimente pentru care avem 
termene de livrare la export foarte 
„strînse". Pentru principalele sorti
mente — produse decorative, pla
touri ș.a. — au fost realizați în în
treprindere vagoneți tipizați care. 

ritoare strict la problematica speci
fică abordată — gestiunea calității 
produselor în cazul de față. Aceste 
informații se referă la evoluția pro
duselor pe clase de calitate, numă
rul refuzurilor și reclamațiilor de 
la beneficiari și conținutul lor, va
loarea rebuturilor, mărimea cheltu
ielilor cu recondiționările, numărul 
și structura pe specialități a perso
nalului de la C.T.C., dotarea cu 
S.D.V.-uri și A.M.C.-uri in general 
și pentru principalele compartimente 
de producție, costurile cu realizarea 
controlului de calitate etc. Procedind 
astfel se obțin informații privind 
valorile și evoluția principalelor va
riabile care caracterizează domeniul 
abordat. In finalul acestei etape se 
recomandă să se întocmească o listă 
cu simptomele semnificative — po
zitive și negative — privind dome
niul analizat, care vor fi urmărite cu 
prioritate în continuare.

Etapa a doua a folosirii acestei 
metode are drept conținut stabilirea 
principalelor puncte forte, a trăsătu
rilor pozitive proprii domeniului 
analizat și a cauzelor care le gene
rează. Se recomandă ca rezultatul 
acestei etape să fie sintetizat sub 
forma unui tabel care să cuprindă 
mai multe coloane. în prima se trec 
succesiv punctele forte, formulindu- 
se de o manieră cit mai concretă. 
Spre exemplu. în cazul diagnosti
cării efectuate la întreprinderea 
„Farmec" din Cluj-Napoca asupra 
situației costurilor s-a stabilit ca 

punct forte reducerea în ultimul an 
a cheltuielilor la 1 000 lei producție- 
marfă cu 22.80 lei. în coloana a doua 
se înscrie termenul de comparație 
in funcție de care s-a stabilit punc
tul forte. Acesta poate fi reprezen
tat de parametrii aspectului avut 
în vedere în alte întreprinderi din 
ramura sau subramura respectivă, 
nivelul realizărilor pe plan mondial, 
cerințele conducerii științifice, si
tuația din perioada anterioară — 
cazul întreprinderii „Farmec" — etc. 
Stabilirea unor termeni de compa
rație reprezentativi este esențială. 
Avind in vedere sarcinile trasate de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. pri
vind ridicarea nivelului tehnico-cali- 
tativ al producției, se recomandă ca 
să fie folosit, ori de cite ori este 
posibil, nivelul realizărilor pe plan 
mondial. In următoarea coloană se 
înscrie cauza, sau cauzele, care au 
generat manifestarea respectivului 
punct forte. în cazul exemplului de 
mai sus, principalele cauze care au 
determinat diminuarea nivelului 
cheltuielilor materiale au fost re
nunțarea la unele importuri, per
fecționarea sistematică a modalită
ților de organizare din secțiile de 
producție, creșterea constantă a ni
velului de calificare al forței de 
muncă, reflectată în sporirea indice
lui mediu de calificare cu 12 la sută, 
aplicarea unor măsuri ferme de res
pectare a disciplinei tehnologice. 
Esențial este să se identifice întot
deauna principalele cauze pentru a 
se cunoaște exact în ce direcții tre
buie să-și axeze preocupările con
ducerea în viitor.

Următoarea coloană este rezervată 
relevării consecințelor pe care le are 
respectivul punct forte asupra func
ționalității unității în ansamblu 6au 
a indicatorilor de eficientă econo
mică. Este indicat ca aceste conse
cințe să fie, formulate de o manieră 
cit mai concretă și completă. In 
situația menționată, consecințele di
minuării cheltuielilor materiale le-au 
constituit creșterea beneficiului cu 
peste 2,4 milioane lei, sporirea ren
tabilității cu 0.6 la sută și altele.

Ultima coloană, rezervată observa
țiilor, cuprinde diverse informații 
suplimentare ce nu se pot încadra 
in precedentele coloane, dar care pot 
contribui la perceperea șl Interpre
tarea cit mai judicioasă și complexă 
a punctelor forte și a cauzelor. In si
tuația relatată, in această rubrică 
s-a Înscris mențiunea că s-ar fi ob
ținut o diminuare mai substanțială 
a cheltuielilor materiale cu circa 60 

printr-o încărcare uniformă, asigură 
o mai bună valorificare a capacității 
de ardere a cuptoarelor. De aseme
nea, a fost extinsă tehnologia de 
decorare pe crud la unele produse 
de export".

Un alt domeniu tn care s-a acțio
nat cu bune rezultate este cel al re
ducerii duratei de asimilare a noilor 
produse. în acest scop, a fost orga
nizată o formație de lucru specială, 
alcătuită din muncitori recunoscuți 
pentru priceperea lor, care realizea
ză „seria zero" a noilor produse in 
5—6 zile. „Formația noastră func
ționează ca o comisie de preomolo- 
gare, a precizat conducătoarea aces
tei formații, Luiza Frățilă. Dacă în- 
tîmpinăm unele greutăți tehnologice, 
împreună cu creatorul, operativ, 
căutăm soluțiile cele mai bune. 
Orice modificare se face in acest 
stadiu, preîntîmpinînd astfel efec
tuarea acestora pe flux, cu pierderi 
materiale și de timp. Nu ne-am 
mulțumit insă numai cu.examinarea 
critică a fiecărui produs nou, ci am 

la sută dacă prețurile la mate
riile prime din import care nu 
au putut să fie înlocuite cu produse 
indigene nu ar fi fost scumpite în 
ultimii doi ani cu peste 70 la sută.

In mod similar se procedează și în 
clapa a treia, in cadrul căreia se 
Identifică și analizează principalele 
puncte slabe sau deficiențe stabilite 
în funcție de anumite termene de 
comparație, relevîndu-se cauzele ce 
le-au generat și consecințele antre
nate. Spre exemplu, in cazul diag
nosticului de la întreprinderea „Far
mec" s-a stabilit că o principală 
deficiență o reprezintă aproviziona
rea . defectuoasă cu alcool etilic, 
rondele de aluminiu ș.a. în raport 
cu prevederile planului de aprovi
zionare, situație cauzată de modul 
în care furnizorii iși îndeplinesc 
obligațiile cuprinse în contractele de 
aprovizionare și avînd drept conse
cințe modificări repetate în struc
tura producției, nerealizarea ritmi
cității producției, neîncadrarea în 
stocurile normate și, implicit, creș
terea unor cheltuieli de producție.

Esențial atit pentru analiza punc
telor forte, cit și a celor slabe este 
identificarea principalelor cauze 
care le determină. Analiza principa
lelor relații cauză-efect pentru 
simptomele semnificative privind do
meniul diagnosticat este de o impor
tanță majoră. Orice omisiune in 
această privință poate avea conse
cințe negative marcante in ultima 
etapă — cea privind elaborarea re

comandărilor — 
in care se proiec
tează două cate
gorii de reco
mandări, in func
ție de conținutul 
lor.

O primă cate
gorie o consti
tuie recomandă

rile care au în vedere men
ținerea și dezvoltarea punctelor 
forte. De reținut că recomandările 
nu se referă direct la punctele forte, 
ci la cauzele care le generează. Cu 
alte cuvinte recomandările urmăresc 
amplificarea intensității manifestării 
cauzelor ce determină punctele forte. 
La întreprinderea „Farmec" reco
mandările pentru primul punct forte 
menționat s-au referit la intensifi
carea modernizării proceselor tehno
logice, accelerarea asimilării unor 
noi produse, continuarea cercetărilor 
privind inlocuirea și a altor materii 
prime din Import cu materii prime 
indigene.

A doua categorie de recomandări 
vizează i eliminarea sau diminuarea 
punctelor slabe prin acționarea asu
pra cauzelor ce le generează. Con- 
tinuînd cu exemplul din cercetarea 
efectuată la întreprinderea din Ciul 
Napoca menționăm că pentru dimi
nuarea dificultăților din domeniul 
aprovizionării s-a preconizat stabili
rea in perioada următoare a struc
turii de producție, ținind cont de 
posibilitățile efective de asigurare 
cu materii prime, concomitent cu 
constituirea unor echipe de specia
liști care să se ocupe în perma
nență de perfecționarea produselor 
și tehnologiiloi;...,

Indiferent din ce categorie fac 
parte, recomandările se înscriu in-| 
tr-un tabel, fiind urmate de preci
zarea unor alte elemente absolut 
indispensabile : cauza avută în ve
dere, resursele suplimentare nece
sare și efectele scontate. Deosebit de 
important este ca pentru fiecare 
cauză din tabel, cu puncte slabe și 
respectiv puncte forte, să se formu
leze cel puțin o recomandare. Sub
liniem faptul că este necesar ca re
comandările să aibă în vedere întot
deauna și cauzele generatoare de 
puncte forte. Considerăm necesară 
această subliniere intrucît există o 
tendință de a se concentra asupra 
aspectelor negative, uitîndu-se că 
adesea este mai ușor și mai eficace 
ca din bine să faci foarte bine. In 
plus, axarea unilaterală asupra 
punctelor slabe șl a cauzelor care 
le generează are un efect unilateral 
datorită neglijării aspectelor pozi
tive, diminuării acestora sau chiar 
dispariției lor.

Recomandările astfel concepute se 
pun Ia dispoziția factorilor decidenți 
competenți (C.O.M., biroul executiv 
al acestuia, cadre de conducere din 
întreprindere) care stabilesc — even
tual cu unele perfecționări — trans
formarea lor In decizii și aplicarea 
propriu-zisă. Experiența cercetărilor 
de teren demonstrează că ori de cîte 
ori metoda diagnosticării se aplică 
cu respectarea principalelor sale 
reguli se obține o eficientă aprecia
bilă.

Rezultatele obținute prin cercetă
rile efectuate In unitățile mențio
nate demonstrează marile avantaje 
ale folosirii „metodei diagnosticării" 
— identificarea din „fișă" a puncte
lor forte și slabe și a cauzelor care 
le generează, concentrarea perfec
ționărilor asupra aspectelor celor 
mai Importante și asigurarea unui 
fundament informațional superior 
pentru ansamblul procesului de con
ducere, concretizate, în final, in 
sporirea mai puternică a eficienței.

Modernizarea conducerii întreprin
derii implică cunoașterea aprofun
dată de către fiecare cadru de con
ducere a metodei diagnosticării și 
utilizarea sa împreună cu colabo
ratorii pentru a stabili perfecționări 
axate asupra, principalelor variabile 
care condiționează funcționarea și 
eficiența domeniului condus. Nu 
poți fi un bun conducător, așa cum 
nu poți fi un bun medic dacă nu 
știi să diagnostichezi corect dome
niul avut în vedere.

Dr. Ovidiu NICOLESCU 
Academia de studii economice 
București

trecut și la elaborarea unor studii 
referitoare la frecvența modificărilor 
care apar la anumite produse".

O atenție deosebită se acordă 
urmăririi stadiului de fabricație, în 
corelație cu termenele de livrare ale 
comenzilor pentru export. Astfel, 
pentru comenzile aflate în lucru, con
ducerea unității cunoaște in fiecare 
moment situația exactă a desfășură
rii producției, informații furnizate 
de un minicalculator M-18. Urmărin- 
du-se reducerea duratei medii de 
realizare a unei comenzi (care este 
în prezent de 45 zile), valorificind 
experiența dobindită, se află în faza 
de proiectare în unitate un cuptor 
de ardere rapidă a porțelanului.

Toate aceste acțiuni, menite să 
ducă la o utilizare intensivă a capa
cităților de producție, creează con
diții optime pentru ca, și în lunile 
următoare, prestigiosul colectiv din 
unitate să-și îndeplinească cu succes 
sarcinile de export, să răspundă cu 
promptitudine cererii externe tot 
mai mari.
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r IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

TINERELOR VLĂSTARE ALE TĂRII 
GRIJA PĂRINTEASCĂ A PARTIDULUI

Partidul și statul nostru înconjoară cu cea mai caldă dragoste și 
grijă părintească copiii patriei, tînăra generație, făcînd totul pentru 
a le asigura condiții optime de viață, posibilități neîngrădite de a urca 
cele mai înalte trepte ale științei și culturii, de a-și împlini aspirațiile și 
dorințele cele mai cutezătoare, afirmîndu-se nestingherit în toate corn 
partimentele societății, în întreaga viață social-politică a țării.

NICOLAE CEAUȘESCU
La 1 Iunie, gîndurile noas

tre, ale tuturor, se îndreap
tă o dată mai mult spre co
piii țării, ziua de mîine a pa
triei, cu cele mai calde sen
timente de dragoste și cu 
întreaga răspundere față de 
viața și formarea lor ca oa
meni de nădejde. Tot ceea 
ce societatea, generațiile a- 
dulte de azi construiesc, în
treg efortul de înnoire 
modernizare din toate do
meniile vieții economice și 
sociale, proiectele îndrăzne
țe ce urcă pînă în pragul 
mileniului trei sînt desti
nate urmașilor. înălțăm uzi
ne și orașe, croim noi ori
zonturi științei și. culturii, re- 
modelăm geografia patriei 
dînd pămintului puteri spo
rite, pentru ca acei ce vor 
veni după noi - copiii de 
azi - să se bucure din plin 
de cea mai bună și mai 
dreaptă dintre orinduiri 
comunismul.

Politica demografică 
partidului, de încurajare 
familiei cu mulți 
găsește expresie 
în crearea celor 
condiții 
care a 
fiecare 
te sînt 
de stat, 
mamele cu mai mult de trei 
copii, în asigurarea funcțio
nării unui întreg sistem de 
instituții consacrate îngrijirii 
și instruirii tinerelor vlăstare.

Ocrotiți de grija părin- 
. tească a conducerii partidu

lui și statului,, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, 
conjurați cu dragostea 
gii societăți, copiii 
drepți și frumoși ca 
codrilor străbuni. Mii 
de creșe și grădinițe stau la 
dispoziția familiilor pentru a 
le ajuta în călăuzirea pri
milor pași în viață ai copii
lor. Mii și mii de școli, de 
pe cuprinsul întregii țări, le 
deschid porțile pentru a-și 
astîmpăra setea de cunoaș
tere, pentru ca, o dată cu 
fiecare filă de manual, min
tea lor ageră să se îmbo
gățească, să pătrundă taine
le științei, să-și însușească 
marile comori ale culturii. Să
nătatea celor mici este ve
gheată cu atenție și compe
tență sporite de „armata" 
pașnică a oamenilor în alb, 
în cadrul propice oferit de 
o modernă bază materială.

Pentru copilăria fericită de 
care se bucură, copiii Româ
niei socialiste își manifestă 
astăzi, mai mult ca în ori: 
care zi a anului, recunoștin
ța fierbinte față de partid, 
față de conducătorul său iu
bit, părinte drag al celor mai 
tinere vlăstare, răspunzind 
prin fapte înaltelor în
demnuri ce le-au fost adre
sate de a se pregăti temei
nic spre a deveni demni ce
tățeni ai patriei, de a con
tinua și duce mai departe în 
timp cele mai frumoase tra
diții ale poporului nostru.

Și

a
□ 

îșicopii,
elocventă 

mai bune 
de creștere și edu- 
tinerei generații. In 
an, sume importan- 
destinate alocațiilor 

ajutorului pentru

în- 
între- 
cresc 
brazii 
și mii

deschise spre

GRĂDINIȚE existente

existența 
sustrăgea

get, avind această destinație, sint 
o dovadă concretă a deplinei con
cordante dintre vorbă și faptă în 
politica demografică.

LARI, 
circa

• Unitățile învățămintului primar și gim
nazial cuprind PESTE 3 MILIOANE DE ȘCO-

PESTE 5 MILIOANE 
ori mai mare decît

• NUMĂRUL SĂLILOR DE CLASĂ ESTE 
ASTĂZI DE PESTE 100 000 ; în gimnazii, licee 
și școli profesionale funcționează 14 455 de 
laboratoare.

partidului, personal de către to
varășul Nicolae Ceaușescu. menite 
să vină în sprijinul familiilor cu 
copii. Sumele importante de la ,bu-

învățătură

© Populația școlară se cifrează, în actua
lul an de învățămînt, la 
DE ELEVI, de peste trei 
aceea din 1938“1939.

© In cele 12 548 DE
primesc o atentă educație 836 225 DE COPII 
PREȘCOLARI.

ocrotită cu dragoste și grijă

CELE

pe bună

Porți larg

re-

tie
de

® 77 500 DE FORMAȚII ARTISTICE, dintre cele mai dife
rite, antrenează in activitatea lor PESTE 2 MILIOANE DE 
COPII.

© 1 250 000 DE PIONIERI SÎNT CUPRINȘI IN 
54 700 CERCURI TEHNICO-APLICATIVE.

roi mișcări artistice
Festivalului național 
creației „Cîntarea României“.
teva cifre dau contur mai exact 
acestei largi participări :

Dorința firească a copiilor de a 
cinta, de a-și cultiva talentele în 
cele mai diverse domenii artislice 
găsește un tărim fertil de afir
mare în toate fazele cuprinzătoa-

învățînd, 
cinste in 
parte de 
la învă- 
datorită

care lipsa

in uni
și teh- 

citeva 
cuprin-

de masă ale 
al muncii și 

Ci-

Sprijinul material al statului
Grija deosebită pentru cea mai 

tinără generație a țării se oglin
dește fidel în măsurile de ordin 
material, inițiate de conducerea.

lată citeva date și cifre semnificative în 
acest sens : '
• 4,6 MILIOANE DE COPII PRIMESC 

ALOCAȚII DE STAT. Cuantumul acestor alo
cații a crescut cu 25 LA SUTĂ, ca urmare a 
măsurilor adoptate, în ultimii ani, de spriji
nire a familiilor cu copii.

• 3,7 MILIARDE LEI este suma acordată, 
anual, sub formă de ajutoare mamelor cu 
mulți copii, față de 488 de milioane, în 1985.
• Numărul mamelor care beneficiază de 

acest ajutor a crescut de la 167 000 in 1985, 
LA 777 000, IN PREZENT.

Sănătatea copiilor
Urarea tradițională pe care o 

facem copiilor, de a crește fru
moși și sănătoși, are un puternic 
suport material in țara noastră. 
Edificii moderne, bine dotate și 
utilate, un corp medical cu înal
tă calificare au nobila menire 
de a veghea sănătatea celor 
mici incă din primele clipe ale 
vieții. Un întreg sistem de ocro
tire a mamei și copilului — larg 
accesibil și gratuit — are ca 
sarcină de căpătîi asigurarea 
unei asistente medicale de cali
tate mamei și copilului, desfă
șurarea unei ample activități de 
prevenire a îmbolnăvirilor.

Iată citeva cifre :

• Una din realitățile cu 
dreptate, ne mîndrim este aceea că 99 LA 
SUTĂ DIN COPII VIN PE LUME INTR-O UNI
TATE SPITALICEASCĂ, SUB SUPRAVEGHERE 
MEDICALĂ.

© Numărul paturilor în unitățile medicale 
pentru copii este, în prezent, de 38 294, din 
care aproape 37 000 în spitale, majoritatea 
noi, luminoase, moderne.
• Cele 3 878 DE DISPENSARE MEDICALE 

TERITORIALE existente în toate localitățile

//î epoca 
luminii

Ne-am îmbrăcat
în copilăria 

noastră, ca într-o mantie 
de lumini. 

Și ne simțim mereu 
palmele 

mingiind soar.ele care ciută 
pe creștetul nostru.
Ne-am îmbrăcat în virsta 
noastră, eternă primăvară 
a Epocii de aur
dăltuită cu slove

de purpură 
in Cartea existenței

noastre.

Primii pași în universul 
științei și tehnicii moderne

Organizațiile de pionieri cultivă, 
prin diferite forme, dorința co
piilor de a păși dincolo de filele 
manualelor, spiritul de creație, in- 
demînarea. Nu există copil, de 
virsta pionieratului, care să nu fie 
cuprins în vreunul din numeroase
le cercuri ce funcționează la ca
sele pionierilor și șoimilor patriei și

în scoli, unde, sub îndrumarea unor 
buni specialiști și pedagogi, învață 
să imbine teoria cu practica. De un 
interes deosebit se bucură cercurile 
ce inlesnesc pătrunderea 
versul fascinant ol științei 
nicii moderne. Iată doar 
repere ale vastei arii de 
dere a acestor activități :

țării, la orașe, cît și la sate, avînd cabinete 
de specialitate, acordă asistența medicală 
necesară copiilor.
• Aproape 82 000 DE COPII SINT ÎNGRI

JIȚI IN CREȘE și circa 13 600 în leagăne.
• CIRCA 7 000 DE MEDICI - PEDIATRI Șl 

DE MEDICINĂ GENERALĂ PENTRU COPII, 
aproximativ 21 000 DE SURORI DE PEDIATRIE 
Șl CIRCA 3 800 DE SURORI DE OCROTIRE 
se consacră cu devotament și abnegație în
grijirii sănătății copiilor.

..Ai carte, ai parte-1, spune o 
veche zicală, izvorîtă din prețuirea 
populară pentru oel care, 
poate aspira la un loc de 
societate. Dar, cîți aveau 
carte.. în trecut ? Accesul 
țăturâ era un privilegiu, 
multor factori, printre

de șooli sau imposibilitatea multor 
familii, de a achita taxele școlare 
și de a asigura copiilor îmbră
cămintea și rechizitele necesare. 
Nu puține erau cazurile cînd copi
lul începea să-și ciștige 
de timpuriu, ceea ce-1 
de la învățătură.

însoritele vacanțe
în curîrid, clopoțelul vă anunța 

sfirșitul ultimei zile de școală. Co
piii intră în vacanța mare. După 
un an de învățătură, de efort pen
tru acumularea a noi și noi cu

școlari îi așteaptă o 
și îndelungată

zilele vacanței să

neuitat, s-au făcut pregătiri în co
lonii și tabere, la munte și la ma
re. sînt în curs de organizare com
petiții sportive de anvergură.

Iată, prefigurată, în cifre, ima
ginea vacanței mari :
DORESC PACEA", concursul

Ne-am îmbrăcat 
in fericirea 

noastră, glas de viori 
murmurînd în diminețile 

brodate 
în boabe de lumină 
Simfonia bucuriei 

de a trăi în 
România.

Felicia Simona 
NICOLAE
Clasa a Vlll-a D, 
Școala nr. 34, Craiova

De aceea, deschiderea largă a 
porților școlii de toate gradele 
tuturor fiilor și fiicelor țării, indi
ferent de naționalitate, este una 
din marile realizări ale socialis
mului. Iată, succint, citeva 
revelatoare :

iar in liceele de diferite profile învață
1,2 MILIOANE ELEVI.

• Construcțiile ridicate în anii socialis
mului pentru nevoile învățămintului sînt echi
valente cu 14 ORAȘE NOI CU CITE 100 000 
DE LOCUITORI FIECARE.

9 940 000 DE COPII frecventează cercurile pe obiecte de 
îfivățămînt — fizică, matematică, limba romană, istorie, bio
logie etc.

• CONCURSURILE „START SPRE VIITOR" și „ATELIER 
2000" antrenează circa 400 000 DE PIONIERI din toate cercu
rile tehnico-aplicative. Cele mai bune din cele aproximativ 
115 000 LUCRĂRI realizate sînt prezentate anual într-o expozi
ție națională; la ultima ediție au fost expuse PESTE 600 DE LU
CRĂRI, 214 FIIND DISTINSE CU PREMII Șl MENȚIUNI ; unele 
au fost brevetate ca invenții datorită valorii și noutății lor.

© In cadrul taberelor de creație, începînd de anul trecut 
s-a instituit un nou concurs : „ȘTAFETA CUTEZANȚEI ȘTIIN
ȚIFICE Șl A iNDEMÎNĂRII TEHNICE", care va contribui la o 
și mai puternică stimulare a dorinței de cunoaștere și la 
formarea unor deprinderi practice utile la copii, viitori mun
citori și specialiști de care economia are nevoie.

Largi posibilități de afirmare
a talentelor

noștințe, pe 
binemeritată 
creație. 

Pentru ca 
cît mai luminoase, mai pline,

© Marele complex de la NĂVODARI, care 
și-a sporit capacitatea LA 12 000 DE LOCURI 
PE SERIE, cuprinde taberele cu nume sugestive 
„Albatros", „Delfin", „Perla", „Pionierul", 
„Lebăda 1“ și „Lebăda 2", „Pescăruș". Acest 
mare ansamblu al vacanțelor însorite pentru 
cei mici mai cuprinde două teatre în aer liber, 
cluburi, numeroase terenuri de joacă și sport, 
un dispensar medical și, bineînțeles, o plajă 
bine amenajată, in actualul sezon estival, 
PESTE 80 000 DE COPII SE VOR BUCURA DE 
CONDIȚIILE OFERITE DE TABERELE DIN NĂ
VODARI. Primii oaspeți vor fi preșcolarii.

© Zecile de mii de copii ce-și vor petrece 
vacanța la Năvodari vor participa - direct sau 
ca spectatori - la numeroase acțiuni educa
tive : FORUMUL NAȚIONAL, la care vor lua 
parte 600 de PIONIERI, care dețin funcții în or
ganizațiile de pionieri, Festivalul internațional

„COPIII LUMII
cîntecului patriotic și al dansului pionieresc 
„OMAGIU PATRIEI Șl PARTIDULUI", concursu
rile „CEA MAI BUNĂ PATRULĂ ȘCOLARĂ" și 
„EDUCAȚIA RUTIERĂ, EDUCAȚIA PENTRU 
VIAȚĂ".

© In cele mai pitorești stațiuni montane vor 
funcționa 11 TABERE, în care vor fi cuprinși 
PESTE 9 000 DE PIONIERI Șl ȘCOLARI.
• APROAPE 31 000 DE PREȘCOLARI Șl 

PESTE 400 000 DE PIONIERI Șl ȘCOLARI iși 
vor petrece vacanța în colonii și tabere.

© PESTE 230 000 DE COPII vor participa la 
excursii județene și interjudețene ; expedițiile 
„CUTEZĂTORII" vor antrena PESTE 26 000 DE 
PIONIERI.
• In cadru I „DACIADEI" se vor desfășura 

finalele cupei „PIONIERUL" la fotbal, hand
bal, badminton și tenis de cîmp.

© 40 300 CERCURI DE CREAȚIE — literară, plastică, 
etnografie și folclor, cinecluburi etc. — îndrumă talentul a 
peste 850 000 DE ARTIȘTI ÎN DEVENIRE.

© Concursurile „ROMÂNIA - PLAI DE AUR" (plastică), 
„PÂMÎNT STRĂBUN" (artă populară), „TINERE CONDEIE" 
(literatură), „CRAVATELE ROȘII CU TRICOLOR" (filatelie), 
„SUB FLAMURA PARTIDULUI CREȘTEM O DATĂ CU ȚARA" 
(fotografie) antrenează zeci de mii de talente din rîndul 
copiilor.
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IZVOARELE VIEȚII
- izvoarele pururi vii ale creației

Este un adevăr de mult recunos- 
t că măsura reală a valorii căr- 

o constituie . Cititorul. Profesio- 
st sau nu, critic literar sau „sim- 
u“ iubitor al „slovei de fo.c", 
caută in pagina de carte imagi- 

■a esențială a vieții, dorind un răs- 
.ns la întrebările, frămintările lui 

desigur, ale semenilor săi. Lucru 
esc, pentru că dintotdeauna temele 
eții s-au vădit a fi temele primor- 
ale ale marii literaturi. Cu atît mai 
alt azi, in condițiile unei societăți 
ale unei țări în viguroasă și 

pidă ascensiune, dialogul cititori- 
? cu opera de artă are ca premisă 
ndamentală existența unui public 
lificat, cu o cultură temeinică, cu 
. gust literar-artistic multilateral. 
Atras de diferite ipostaze ale 
rației, cititorul contemporan mani
ată, așa cum o arată și sondajele 
ciologlce, o maximă atenție pentru 
rtea de proză, gen prin excelență 
•pular, capabil să favorizeze un 
alog permanent și eficient intre 
alitatea operei și adevărurile vie- 
, între eroii literaturii și cei ai 
uncii cotidiene. Acest fenomen 
ine cu și mai multă acuitate în 
idență, pe de o parte, responsabi- 
atea scriitorilor față de ideile și 
mnificațiile operelor încredințate 
iblicului, iar pe de alta necesita- 
a unei ferme opțiuni pentru va
ite și accesibilitate. Tocmai sub 
este coordonate am situat pre- 
nta anchetă de opinie în rindurile 
ietenilor cărții de proză contempo- 
nă.

Eroul exemplar, 
un om la puterea 

literaturii
— Spunînd că în fiecare carte pe 
re o citesc caut eroul exemplar, 
el om în care să cred. în ale 
rui acte, căutări, idealuri să mă 
găsesc, vă mărturisesc la urma 
mei o- opțiune care e specifică 
arii majorități a cititorilor zile- 
r noastre. Eroul literar n-a 
urii, nu poate să moară, chiar 
ică unii i-au anunțat cîndva, cu o 
abă nejustificatâ, pieirea — este 
; părere tînăra Rozalia Cornea, 
uncitoare la întreprinderea de mo- 
lă din Mediaș. îi regăsesc statura

romanele și nuvelele lui Marin 
■eda. Eugen Barbu, Ion Lăncrăn- 
n, D. R. Popescu, Fănuș Neagu, 
inu Săraru, Dumitru Popescu, Ion 
rad. Eugen Uricaru. Personaje cu o 
>gată biografie interioară am întil- 
t in cărțile unor scriitori ca Ștefan 
ănulescu. Constantin Țoiu, Pla- 
n Pardău, Augustin Buzura, 
eorge Bălăiță, ’ după cum și în 
le ale unor prozatori din ge- 
irațiile mai tinere, precum Con- 
antin Stan, Mircea Nedelciu. A- 
>stol Gurău. Rostind aceste nume, 
■am epuizat seria de opere și au
ri care ar merita mențiuni elo- 
oase. Dar nu vă ascund nici fap- 
.1 că de multe ori sînt decepțio- 
îtă de lipsa de vigoare, de incon- 
stența unor personaje din cărțile 
tor prozatori. Dacă romanul este, 
im se spune, o epopee a omului 
nșnuit, nu trebuie să se creadă de 
ci că orice ins .banal, șters, fără 
iză lăuntrică poate reține atenția 
viitorului. Despre aceea a cititoru- 
i, ■ nici nu «tai poate fi vorba !
— Aș putea să retafe din memorie 

listă a scrierilor de referință,
•rieri structurate în jurul eroilor 
icmplari, subliniază Ionel Bejena- 
u, muzeograf la Muzeul județean 
otoșani. Mă interesează îndeosebi 
teratura de inspirație istorică, iar 
nd spun aceasta am in vedere în- 
..-osebi romane care pun în lumina 
.re a epicului epoci și personali- 
iți mai apropiate de timpurile noăs- 
e, Eugen Barbu, Paul Anghel, D. R. 
opescu, Corneliu Leu, Mihail Dia- 
inescu, Francisc Păcurariu sînt 
iriitori reprezentativi pentru a- 
iastă orientare literară. Cit de in- 
■resantă este lumina nouă proiec- 
ită asupra faptelor istorice in cărți 
recum „Geneza", „Viața și opera 
ii Tiron B“„ „Speranța", „Aștep- 
ndu-i pe învingători", „Zăpezile 
e-acum un veac" etc. Și în moște- 
irea literară putem găsi exemple 
.■prezentative pentru această preo- 
jpare de a pune in pagina literară 
irtuțile morale ale poporului, vi- 
rantul său patriotism. Mă gindesc 
i „Frații Jderi", „Cu paloșul", de 
adu Rosetti, „Asfințit de oameni" 
e Ludovic Dauș.
în comparație cu aceste repere, 

nele din romanele istorice actuale 
par palide, inutil sofisticate, defi- 
itare documentar și emoțional. Ti- 
ic pentru acest fel miner de a în- 
îlege rosturile romanului istoric mi 
e pare „Războiul lui Vasile Vo- 
ă Cannano" de Valentin Berbe- 
aru, decepționant prin conflicte- 
i facile, atenția disproporționa- 
ă pentru scenele erotice, prin 
icîlceala multor întîmplări nesemni- 
icative, inapte pentru_ relevarea 
nergiilor societății româOfești. Unele 
șecuri ale prozei de această factură 
e datorează și dorinței de succes 
nediat, fără argumente artistice, 
are-i caracterizează pe unii autori. 
Iacă sint cititori care se dau in 
int după manufacturi literare de 
enul „Căderii Constantinopolului" 
tu inseamnă că editurile să-și dea 
irul pentru asemenea volume re
petabile, ce nu fac decit să propage 
a tiraje de masă gustul îndoielnic, 
onfuzia de valori.
— Sînt o statornică cititoare de 

iroză scurtă — ține să precizeze

CLUJ. La Turda s-a desfășurat 
sub egida Festivalului național 
„Cîntarea României" decada cultu- 
ral-științifică „Potaissa ’87", orga
nizată de Consiliul municipal de 
educație politică și cultură socia
listă. Au avut loc cu acest prilej 
simpozioane, expuneri, mese ro
tunde. De asemenea, s-au organi
zat manifestări care au evidențiat 
preocupările pentru promovarea 
creației științifice și tehnice, s-au 
vernisat expoziții de artă plastică 
și fotografică, au fost prezentate 
spectacole cultural-artistice dedi
cate patriei și partidului. (Marin 
Oprea).

BUZĂU. în cadrul ciclului de 
manifestări inițiat de Biblioteca 
județeană in colaborare cu filiala 
Buzău a Arhivelor Statului, sub 
genericul „File din istoria glorioa
să a patriei", in numeroase locali
tăți, întreprinderi, instituții și școli 
din județul Buzău au avut loc sim
pozioane, mese rotunde și evocări. 
De asemenea, au fost organizate 
expoziții fotodocumentare. (Stelian 
Chiper).

MARAMUREȘ. La Baia Mare s-a 
desfășurat un program de mani
festări sub genericul „Zilele uni- 

Ecaterina Antonescu, economistă Ia 
întreprinderea de confecții Suceava. 
Nu este imposibil ca în numai citeva 
rinduri sau numai citeva pagini să 
găsești oameni care să trăiască in
tegral. profilîndu-se pe scena ima
ginației cu întrebările, preocupările, 
dramele și bucuriile lor. Caragiale, 
Slavici, Sadoveanu sint grăitori în 
acest sens. Scriitorii din generațiile 
mai noi se arată tot mai atrași de 
posibilitățile acestui gen de proză. 
Din păcate, citindu-i nu ai întot
deauna Imaginea ideilor, a unei vieți 
subsumate unui ideal înalt. Lipseș
te, intr-un cuvînt, miza acțiunii, 
senzația de viață înțeleasă ca o luptă 
și biruință continuă a omenescului, 
a ceea ce este nobil și frumos in 
om. Iată de ce prețuiesc mult poemul 
coșbucian „Lupta vieții", căci nică
ieri nu am găsit un îndemn atît de 
direct la luptă, la trăire directă și 
demnă.

— Din experiența mea profesio
nală și de cititor am ajuns la con
cluzia că se caută acea proză care

Ancheta „Scinteii“ 
In rindul prietenilor cărții 

de proză contemporană

aduce în centrul atenției personaje 
purtătoare ale unor idei novatoare, 
constată Laurențiu Buzoianu, bi
bliotecar la Biblioteca județeană 
Călărași. Nu atit sclipirea metafo
rei, turnura elegantă a frazei pot 
capta interesul cititorului de azi ; el, 
iertați-mi orgoliul, vrea „să vadă 
idei" incorporate expresiv în scrieri 
convingătoare și artisticește, și ome
nește. Sint puține șanse ca o carte 
fără acțiune, intrigă sau eroi să-și 
găsească prea multi prieteni. Cu 
atît mai mult această cerință șe 
impune romanului de actualitate, in 
care, dintr-o nevoie firească, citi
torul caută să regăsească scene din 
viața cotidiană, secvențe din epo
peea muncii in uzine, pe șantiere 
sau ogoare.

— E nevoie de idei vii — ține să 
precizeze Elena Sfrangeu, bibliote
cară la Biblioteca județeană Boto
șani. Cred că unii scriitori con
temporani acordă o atenție prea 
mare ființelor indiferente, celor ce 
trăiesc la suprafață, sub un fel de 
anestezic, fără a se implica profund 
în problemele cardinale. Oameni ba
nali au fost mereu, dar marii scrii
tori au mers întotdeauna spre exis
tențele profunde, reprezentative., A 
opta pentru tipul de erou cenușiu în
seamnă aproape întotdeauna a opta 
și pentru o literatură cenușie. Stilul 
are, poate nu dintr-o simplă întîm- 
plare, un gust leșios ca și persona
jul. La un moment dat stilul nu mai 
exprimă nimic. Să vedem în opera
re, ca și în viață, excepționalul, 
Omul ridicat,prin talentul scriitoru
lui la puterea literaturii.

Personaje 
și personalități 

în proza tinerilor
Acest statut îl revendică în mod 

firesc, în sfera literaturii, ca și 
in aceea a vieții, tinărul. Prezen
ța lui poate fi sesizată nu nu
mai în spațiul lui obișnuit de 
muncă și de viață, ci și în opere. 
E interesant de observat că despre 
eroii tineri scriu, dintr-o firească 
simpatie, mai ales prozatorii tineri. 
Ecoul la public al autorilor și al 
personajelor plăsmuite de ei este 
considerabil. Multe dintre opiniile 
cititorilor participanți la această 
dezbatere și-au aflat un natural 
punct de confluență în cărțile au
torilor tineri.

— O carte este nu numai expresia 
unui număr, ci și un fel' de „foaie 
de temperatură" pentru stadiul unei 
literaturi. Cînd luăm în mină un vo
lum, o facem nu numai pentru a ne 
regăsi pe noi inșine, ci și pentru a 
afla mesaje despre alții, susține 
Mărioara Vleoncu, studentă din Iași. 
Nu de puține ori ne citim cu interes 
profesional, pentru a învăța unii de 
la alții. Instructive în acest sens sînt 
de multe ori cărțile debutanților. 
Dar antologia „Debut ’86“ (apărută 
la editura „Cartea Românească") mi 
s-a părut bizară. Sînt adunate aici 
lucrări de valoare inegală, nu întot
deauna reprezentative pentru auto
rii antologați, care au publicat în 
presă scrieri mai bune. O antologie 
nu e un simplu inventar, ea trebuie 
să fie o opțiune, o imagine edifica
toare pentru nivelul atins de o anu
mită creație. Mult mai bine structu
rată apare antologia „10 prozatori" 
(editura „Albatros"), unde, de pildă, 
proza Lilianei Buligan m-a atras 
prin stilul personal, subtilitatea și 
tăietura sigură a frazei,

— Generația tînăra de scriitori s-a 
impus în ultimul deceniu prin cîteva 
nume și citeva experiențe demne de 
reținut, este de părere farmacista 
Georgeta Moldovan din Sibiu. A 
apropia ritmul și „dicția" frazei de 
vorbirea de toate zilele, a încerca o 
nouă relație cu existența cotidiană 
reprezintă cîteva din experiențele 
încununate de sucoes ale unor autori 
ca Mircea Nedelciu, Sorin Preda, 
Constantin Stan, Apostol Gurău, Be-

CARNET CULTURAL

versității cultural-științifice". S-au 
organizat dezbateri cu public, în 
întreprinderi și instituții au avut 
loc dialoguri pe teme juridice, o 
sesiune de referate și comunicări 
privind rolul cercetării științifice, 
colocviile revistei „Astra", recita
luri de poezie și muzică. (Gheor
ghe Pârja).

SUCEAVA. Muzeul județean Su
ceava găzduiește expoziția de artă 
populară organizată în cadrul ce
lei de-a Vl-a ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României". în 
această amplă și cuprinzătoare ex
poziție sint reunite țesături, piese 
de port, lucrări în lemn și os. măști 
și altele realizate de creatorii 
populari. (Sava Bejinariu).

SALAJ. în organizarea Consiliu
lui județean al sindicatelor Sălaj, 
in unități economice și instituții 
din județul Sălaj s-au desfășurat 
manifestări politico-ideologice și 
cultural-educative in cadrul acțiu
nii complexe „Știința și arlele — 
ferestre deschise spre om". Simpo

dros Horasangian, Ion Cristoiu șl al
ții. Dar tot atit de adevărat este fap
tul că „piscurile" atinse de către au
torii tineri in proza scurtă nu au 
fost egalate și prin romane.

Tentativele lor de a realiza proze 
de largă respirație lasă să se între
vadă mai multă tehnică decit viață. 
Or. literatura nu se face doar cu în
drăzneală formală, cu rupturi sintac- 
tioe, ci mai ales cu o profundă cu
noaștere a vieții, cu o vie conștiință 
a faptului că arta este o sinteză, o 
pledoarie pentru esențe, pentru ceea 
oe este inalt și durabil în făptura 
umană.

— Proza trebuie să se apropie de 
oameni. Nu cred că e rău faptul că 
tinerii autori experimentează, căci 
nu se mai poate scrie azi ca acum 
un secol. Ritmurile actuale cer alte 
modalități expresive, susține Emil 
Iordache, activist cultural din Bo
toșani. Pe autorii tineri îi preocupă 
în chip natural confruntarea cu via
ța, stările de tranziție ale personali
tății în curs de formare. Interesante 
mi se par în acest sens „Amintirile 
din provincie" de Petre CimpoeȘu. 
Ceea ce diminuează însă uneori ope
ra autorilor tineri este graba, dorin
ța de afirmare cu orice preț. O serie 
de zone ale vîrstei tinere sînt încă 
insuficient explorate și transfigurate 
artistic. Mă, gindesc de pildă la uni
versul școlii, surprins și în romane, 
ca și în filme, în imagini idilice, su
perficiale.

— Literatura vîrstei tinere nu tre
buie redusă la literatura celor aflați 
între 14 și 18 ani. opinează George 
Luca, funcționar la U.J.C.M. Boto
șani. Cu multă îndreptățire poate fi 
inclusă in această categorie și litera
tura științifico-fantastică. domeniu 
în care s-au afirmat în ultimii ani 
scriitori talentați ca Âl. Ungu- 
reanu, Gheorghe Păun, Voicu Bu- 
gariu, Leonard Oprea. Critica se 
opune, pe bună dreptate, diletantis
mului, dar pe de altă parte nu omo
loghează prin comentarii substan
țiale cărt.i de acest gen. cu certă în- 
rîurire educativă, cu forța de a mo
dela personalitatea tinerilor.

în același sens se pronunță și Flo- 
rica Costea, muncitoare la coopera
tiva „Borcea" din Călărași, care este 
de părere că o asemenea literatură, 
și în ansamblu literatura cu sau 
despre tineri, merită să fie mai bine 
cunoscută, pentru a da posibilitate 
numeroșilor lectori să se îndrepte 
mai repede și mai sigur către acele 
cărți în oare „noi. cititorii tineri, re
găsim respirația actualității, proble
matica vîrstei noastre".

— Lecturile noastre — subliniază 
profesorul Nicolae Scăunaș din Călă
rași — nu pot fi întâmplătoare. O se
rie de factori concură la alegerea unei 
cărți sau a alteia. De pildă, personal, 
caut cu ‘interes lucrările în proză 
ale unor autori din județul meu. 
deoarece mă interesează în cel mai 
înalt, grad să observ felul in care o 
realitate bine cunoscută mie se me
tamorfozează în opera de artă, pentru 
a deveni general valabilă. Nu favori
zez prin aceasta un regionalism în
gust sau facilele tente descriptiviste, 
ușor de recunoscut în unele lucrări. 
Caut doar să observ cum scriitorul 
transfigurează artistic o lume cunos
cută. De pildă, romanul lui George 
Radu, „Funia de nisip" -r> .document, 
expresiv al lumii satului — îmbogă
țește literatura cu tematică țără
nească. aducînd o serie de fapte și 
întîmplări, -oameni din partea locu
lui. De asemenea, m-a interesat car
tea lui Constantin I. Bogdan. „Ne
muriri trecătoare" (autorul este tot 
călărășean), din care rețin felul 
proaspăt de a aborda aspecte de 
etică profesională, ale responsabilită
ții în muncă și ale curajului opțiunii.

Fără îndoială, citesc cărțile orică
rui autor român actual, fără a căuta 
neapărat o circumscriere locală. Dar 
se poate observa, mai ales la cititorii 
mai puțin experimentați, persistența 
unor dificultăți în alegerea cărților. 
Unii nu știu pur și simplu să aleagă. 
Las deoparte faptul că sistemul de 
informare e deficitar, dacă nu chiar 
inexistent, dar pînă și_ critica litera
ră, cu mari îndatoriri in acest dome
niu. Se ocupă in mică măsură de 
orientarea cititorilor. Dacă ar face-o 
.constant, ne-ar ajuta mai ușor să 
distingem în proza tinără_ pe acei 
soriitori care au intr-adevăr de spus 
ceva nou sau doar se lasă adesea 
tentați de modele, căutând un succes 
rapid și nu rareori facil. Sînt alți 
autori care se rup de real, de viața 
palpabilă, pentru a se abandona u- 
nui eseism pletoric de care cititorul 
se apropie greu sau îl refuză.

— Nu pledez pentru uniformiza
rea comentariului critic, accentuează 
Viorel Ilisoi, militar în termen la 
Alba Iulia. Marea divergență de opi
nii critice, prea pasional argu
mentate, nu este însă de natură să 
ducă la lămurirea cititorului. Dacă 
sub pana unor critici afli că unii au
tori au scris' cărți memorabile, în 
cronicile altora, consacrate acelorași 
volume, nu afli decit reproșuri. Ca
rențele obiectivitătii au un efect si
gur : îndepărtarea cititorilor de car
tea în litigiu.

E nevoie de o prezență mai decisă, 
mai consecvent obiectivă, a criticii 
pe scena literară a actualității, atît 
.pentru a legitima valorile, cit și pen
tru a avertiza asuora cărților îndo
ielnice. Criticul este, trebuie să fie, 
aliatul natural și avizat al nostru, 
al cititorilor.

. Anchetă realizată de
Ioan ADAM
și Emil VASLLESCU

zioanele, expunerile, dezbaterile, 
consfătuirile metodice și spectaco
lele cultural-artistice realizate cu 
participarea a numeroase persona
lități ale vieții științifice și cultu
ral-artistice s-au bucurat de o 
largă audiență la public. (Eugen 
Teglaș).

BISTRIȚA-NASAUD. Pentru ac
tivitatea desfășurată în anul tre
cut, harnicul colectiv al întreprin
derii cinematografice județene a 
fost distins in cadrul concursului 
republican pentru intensificarea di
fuzării culturii prin filmul româ
nesc. în continuare, sînt organiza
te, atit în orașe cit și in comune, 
cicluri tematice cu filme artistice 
și documentare din producția na
țională. (Gheorghe Crișan).

SATU MARE. La Casa de cul
tură a municipiului Satu Mare se 
desfășoară tradiționala manifestare 
'„Zilele teatrului de amatori", aflată 
la a patra ediție. Manifestarea pri
lejuiește publicului vizionarea unor 
spectacole de certă valoare edu
cativă. cu care formațiile care le 
interpretează au fost premiate în 
cadrul Festivalului național „Cîn
tarea României". (Octav Grumeza).

CAMIL RESSU, „Cosași odihnindu-se“ CORNELIU BABA, „Odihnă pe cimp”

Documente expresive ale luminosului 
umanism al artei românești

Titlul unei cuprinzătoare 
expoziții de artă plastică, 
deschisă de curind in săli
le de la parter ale Muzeu
lui de artă al Republicii 
Socialiste România „Țără
nimea — forță socială re
voluționară in lupta po
porului român pentru li
bertate, unitate națională 
și progres social, pentru 
edificarea socialismului in 
România" indică, de la 
început, o generoasă cu
prindere a muncii și luptei 
de secole a țărănimii in 
viața întregii țări, contri
buția specifică la amplul 
proces constructiv pe care 
l-a cunoscut in anii socia
lismului întregul teritoriu 
românesc. Documente și 
fotografii expuse în prima 
sală a acestei manifestări 
prezintă, cronologic, as
pecte esențiale ale luptei 
duse secole de-a rîndul 
pentru libertate socială, 
alături de izbinzile înre
gistrate in cursul anilor 
de edificare a socialismu
lui în România. Rind pe 
rind, în fața vizitatorilor 
sint evocate aspecte refe
ritoare la rolul țărănimii 
în făurirea bunurilor ma
teriale și spirituale, ima
gini din lupta revoluțio
nară a poporului pentru 
libertate, unitate națio
nală și progres social, 
secvențe din marea miș
care țărănească de la 1907 
sau din timpul luptelor 
pentru apărarea pămin- 
tului strămoșesc din 1916— 
1918. pentru consolidarea 
statului național unitar 
român, ca și aspecte ale 
problemei agrare — așa 
cum s-au reflectat ele în 
teoria si practica Partidu
lui Comunist Român în 
perioada interbelică si 
ale 'luptei țărănimii impo- 

j triva fascismului. Orga
nizarea socialistă a agri
culturii și consolidarea 
alianței muncitoresti-țără- 
nești după 23 August, eloc
vente imagini înregistrate 
la incheierea cooperativi
zării agriculturii in 1962, 
sublinierea unuia dintre 
evenimentele cruciale în 
istoria țării — Congresul 
al IX-lea al partidului din 
punctul de vedere al dez
voltării agriculturii româ
nești, precum și succesele 
înregistrate în făurirea 
unei puternice baze teh- 
nico-materiale a agricultu
rii, în obținerea de recolte 
sporite contribuie. ,de ase
menea, la conturarea etape
lor unui proces de specta
culoase transformări care 
a dus la agricultura mo
dernă de astăzi. în centrul 
multor imagini, ca un sim
bol al cutezanței de a tra
sa noi direcții in dezvol
tarea contemporană a a- 
griculturii. se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pelicu
la fotografică a fixat ima
ginea președintelui tării, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in timpul 
numeroaselor vizite de 
lucru pe care le-a între
prins pe ogoarele tării sau 
în momentele de vitală 
importantă pentru progre
sul de astăzi al agricul
turii românești. în sectorul 
rezervat artelor plastice, 
numeroase lucrări de pic
tură au readus, de ase
menea, în atenție chipul

Pentru tinerele vlăstare, pentru viitorul patriei
(Urmare din pag. I) 
viitorul națiunii ! Copiii sînt pri
măvara poporului nostru ! Ei re
prezintă comunismul !“.

Acest viitor este pregătit prin 
condițiile create tinerelor vlăstare 
ale poporului nostru pentru a se 
dezvolta armonios, fizic și psihic, 
pentru a fi la înălțimea faptelor de 
seamă ale înaintașilor. Copilăria 
fericită pe care o trăiesc fiii și fii
cele României moderne, condițiile 
de sănătate, învățătură și instrui
re constituie expresia cea mai eloc
ventă a grijii părintești a partidu
lui, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, față de tâ
năra generație, pentru a se bucura 
de tot ceea ce a realizat și reali
zează societatea noastră. Iar copiii 
folosesc orice imprejurare spre a-și 
exprima recunoștința fierbinte față 
de partid și conducătorul său iubit, 
prin vers și cintec, prin florile 
cu care sint întâmpinați tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu pretutindeni, in 
vizitele pe care le efectuează in 
țară. Ei nu cunosc, decit din poves
tirile bunicilor, trecutul greu, copi
lăria tristă, lipsită de orizont și de 
speranță a celor ce, cu decenii in 
urmă, aveau virsta lor. Toc
mai făcind o comparație cu 
condițiile din vechile regimuri, 
dar și cu cele atit de vitrege de 
care au parte copiii din nu puține 
țări ale lumii, pionierii de azi 
își dau seama că au toa
te motivele să se bucure că au vă
zut lumina zilei intr-o orînduire 
nouă, în care omul, bunăstarea și 
fericirea lui constituie politică de

conducătorului iubit al 
partidului și al tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
figura luminoasă a tova
rășei Elena Ceaușescu. ca 
un prinos de recunoștință 
adresat politicii afirmate 
și susținute cu fermitate 
revoluționară, de ridicare 
a patriei pe noi culmi de 
progres. Stau mărturie în 
acest sens amplele compo
ziții înl'ățișînd vizite de 
lucru în agricultură, lu
crări realizate de Valen
tin Tănase si Eugen Pa- 
lade. portretele semnifi
cativ intitulate de Vasile 
Pop-Negreșteanu „Zi de 
sărbătoare" sau tapiseriile 
Ilenei Balotă. Sînt lucrări 
care exprimă. în chip sim
bolic, sentimentele de sti-, 
mă și prețuire pe care 
oamenii muncii, țărăni-

niți in binecunoscuta 
„Horă de la Aninoasa". 
scenele atît de pitorești în 
interpretarea lui Carol 
Pop Szathmary, minuția cu 
care Gheorghe Tattarescu, 
portretizind figuri de ță
rani, se oprește asupra 
detaliilor de ’costum, toate 
acestea te fac să te gîn- 
dești la perioada de cris
talizare teoretică a noțiu
nii de specific național. 
Trăsătură pe care Titu 
Maiorescu o formula pen
tru prima oară ca expri- 
mind „ceea ce este, ceea 
ce gindește și ceea ce sim
te românul în partea cea 
mai aleasă a firii lui etni
ce". Implicațiile acestei 
afirmații, departe de a fi 
limitate strict la domeniul 
literaturii, s-au dovedit 
organic legate de însăși

tura românească pînă în 
zilele noastre.

Evenimentele singerosu- 
lui 1907 ău constituit atît 
pentru contemporani, cit 
și pentru urmași impor
tante puncte de reper, 
prilej mereu reluat de a-și 
exprima protestul împo
triva cruzimii, a nedrep
tății. dar și solidaritatea 
cu Jupta celor 11 OOO de 
țărani ce și-au jertfit via
ța acum opt decenii. De 
un dramatism accentuat și 
de contrastul între albul 
cămășilor țăranilor din 
primul plan și flăcările 
conacului ce arde în de
părtare. „Episodul din 
1907“ conturat de Luchian 
după tragica înăbușire a 
răscoalei exprimă eloc
vent durerea ce a urmat 
revoltei. Impresionant,

VIOREL MĂRGINEAN, „Mașini agricole"

mea le nutresc fată de 
ctitorul României moder
ne, secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Selecția reprezentativă 
din lucrările aflate in pa
trimoniul nostru național 
retrasează, de-a lungul a 
peste un secol și jumă
tate de creație româneas
că, o adevărată istorie a 
vieții țăranului. De la as
pecte ale vieții rurale pic
tate pe pînză de Theodor 
Aman și Carol Pop Szath
mary pînă la lucrările 
unor reprezentanți de sea
mă ai picturii și șculpturii 
contemporane. lucrările 
pun în evidentă una din 
constantele artei românești 
— aceea a participării ar
tiștilor la viața poporului 
din mijlocul căruia s-au 
ridicat. Prezenta unei civi
lizații țărănești, cu adinei 
rădăcini in istoria pămîn- 
tului românesc, s-a făcut 
și se face simțită în multe 
din lucrări. Frumusețea 
folclorului, ca expresie a 
spiritualității unei întregi 
colectivități, ca unul din
tre cele mai trainice repe
re ale specificului națio
nal. a impresionat de la 
început pe acei creatori 
care, în secolul trecut. în
cepeau să dea un sens mo
dern picturii românești. 
Și, pentru a ne referi doar 
la lucrări aflate in aceas
tă expoziție, iia româneas
că pe care o poartă figura 
devenită astăzi emblema
tică a „României revolu
ționare" de C. D. Rosen
thal. pasiunea cu care un 
Theodof Aman a studiat 
costumele țăranilor reu-

stat, înscrisă în Programul Parti
dului Comunist Român.

îndeosebi după Congresul al IX- 
lea al partidului au luat o am
ploare deosebită construcțiile cu 
caracter social-cultural. Să ne re
amintim, in această zi, că mai mult 
de 80 la sută din populația țării lo
cuiește în case noi, grație dezvol
tării urbanistice fără precedent a 
tuturor zonelor. Aceasta înseamnă 
un cămin confortabil pentru mili
oane de familii cu copii. Politica 
demografică a partidului are un 
puternic suport material : in ma
joritatea zonelor țării au fost ridi
cate spitale noi, moderne, bine uti
late. unde femeile își aduc pe lume 
copiii in condiții de igienă perfec
tă și sub strictă supraveghere me
dicală. ceea ce asigură atît sănăta
tea mamei, cit si a noului născut. 
Mii și mii de medici, cadre medii 
sanitare sînt aliații cotidieni și de 
nădejde ai familiei in veghea per
manentă asupra evoluției normale 
a copilului, asigurind o atentă si 
competentă asistență medicală atit 
prin cabinetele și dispensarele a- 
flate la orașe, și sate, cit și prin 
vizitele la domiciliu. Grija față de 
mamă si copil este o dominantă a 
întregii activități a cadrelor medi
cale din tara noastră.

Pregătirea tinerei generații pen
tru muncă și viață este menirea 
de azi a școlii românești. Milioane 
de copii beneficiază de accesul larg 
la toate formele de invățămînt, 
școlarizarea fiind gratuită. Vechi
lor școli cu tradiție li s-au adăugat 
multe altele, noi. spațioase și lu
minoase, înzestrate cu laboratoare 
și ateliere, cu săli și terenuri de 
sport. Zeci de mii de dascăli iși

substanța creației artistice 
românești. Un tablou 
de Nicolae Gfigorescu. 
prezentait agum in expozi
ție. ne reamintește, prin- 
tr-un singur exetpplu. că 
acest deschizător de dru
muri în pictura româneas
că a realizat prin intrea- 
ga-i creație, așa cum s-a 
spus, o adevărată „mono
grafie a satului românesc".

Lumea satului românesc 
a oonstituit, de altfel, pen
tru cei mai de seamă re
prezentanți ai picturii 
noastre interbelice un 
univers mereu redescoperit 
cu intreaga-i incărcătură 
de frumusețe. Imaginea 
unui tîrg de altădată pic
tat de Dumitru Ghiață sau 
„întoarcerea de la tirg" de 
Francisc Șirato, „Interio
rul țărănesc", pictat de 
Ion Țuculescu cu o im
presionantă forță croma
tică, sînt învestite, și în 
actualul context, cu ace
lași sens al durabilității, 
al permanentelor spiritua
lității românești. Ca si 
imaginile antologice ale 
„Cosașilor odihnindu-se“ 
de Camil Ressu sau „Odih
na pe cimp" de Corneliu 
Babă.

Toate aceste ilustre mo
dele argumentează cu for
ță ideea că tematica țără
nească. departe de a se 
„perima", rămine în cen
trul preocupărilor celor 
mai reprezentativi crea
tori români și că. în ace
lași timp, vasta problema
tică a vieții și spirituali
tății sătești este perfect 
compatibilă cu moderni
tatea și înnoirile succesive 
pe care le-a cunoscut pic-

„Blestemul" Iul Octav 
Băncilă sau „După răscoa
lă" de N. Mantu.se disting 
prin același tragism con
ținut. în creația artiști
lor, contemporani evocarea 
dramaticului moment din 
lupta țărănimii ocupă un 
loc important. Bogăția 
ideilor, a soluțiilor plasti
ce folosite de artiștii con
temporani sintetizează, 
peste ani. esența unor tra
gice realități istorice. Rit
murile monumentale ale 
compoziției Elenei Uță 
Chelaru („Evocare 1907"), 
gravele semnificații uma
ne cuprinse in „1907" de 
Virgil Almășanu. -ciclul 
desenelor semnate de Au
rel Jiquidi („Tatăl si fiul", 
„Noi vrem pămînt") sînt, 
in acest sens, lucrări care 
angajează privitorul, care-1 
antrenează la un dialog 
deschis.

Numeroase expoziții de 
artă contemporană au con
turat, an de an, preocu
pări legate de strădania 
pictorilor și graficienilor 
noștri de a descoperi acele 
mijloace de exprimare ca
pabile să concretizeze idei 
generoase legate de dez
voltarea satului contem
poran. de noua demnitate 
a condiției umane. Lucră
rile lor au reflectat, in 
funcție, desigur, de per
sonalitatea fiecărui artist, 
aspecte decisive ale bătă
liilor pentru rodul bogat 
al ogoarelor. ale noilor 
realități din mediul sătesc. 
Dincolo de necesare si cu
noscute diferente indivi
duale, cîteva din aceste 
lucrări de pictură sînt 
prezentate acum, in sălile

consacră cunoștințele și devota
mentul instruirii copiilor, înarmă
rii lor cu tot ce a dobîndit cunoaș
terea umană, lărgirii orizontului 
lor cultural, sădirii în sufletele lor 
a sentimentelor iubirii de patrie, 
atașamentului față de partid și de 
secretarul său general — părinte 
drag al tuturor copiilor țării.

în multe localități din țară exis
tă case ale pionierilor și șoimilor 
patriei — în Capitală s-a înălțat un 
adevărat palat pentru ei — în care 
sint cultivate cu grijă talentul și 
îndeminarea, curiozitatea științifi
că găsindu-și .teren de manifestare 
practică. Folosind aceste minunate 
condiții de învățătură, copiii țării 
se prezintă cu fruntea sus la con
cursurile internaționale, iși dove
desc strălucit nivelul înalt de pre
gătire la olimpiadele pe materii, de 
unde se întorc cu medalii și diplo
me ce fac cinste școlii românești. 
' Prezența formațiilor de copii in 

Festivalul național „Cîntarea 
României" emoționează nu numai 
prin virsta fragedă a componenți- 
lor, ci și prin talent șl măiestrie, 
prin interesul manifestat față de 
valorile culturii poporului nostru. 
Să nu uităm frumoasele succese 
ale micilor sportivi, antrenați in 
marea competiție de masă „Dacia- 
da“, care ne-au umplut inimile de 
bucurie și mindrie.

Surîsul ce inflorește zi de zi pe 
buzele copiilor trebuie apărat de 
orice umbră de neliniște, de ame
nințarea unui nou război. Cei care 
au trăit ororile ultimei conflagrații 
mondiale știu ce a însemnat pen
tru copiii de atunci : cămine dis
truse de bombe, pierderea părinți
lor, foamete. Așa ceva nu trebuie 

Muzeului de artă, ca un 
tot capabil să pună în va
loare noul climat economic 
și social al țării. Momen
tul decisiv care a stat la 
baza întregii evoluții ac
tuale a fost încheierea. în 
1962, a cooperativizării 
agriculturii. Evocind as
pecte ale reformei agrare 
(Adrian Podoleanu. Gh. 
Ivancenco) sau ale „Bătă
liei pentru pîine" (Ștefan 
Găvenea), pictind lumi
nozitatea cimpului încărcat 
de rod (Alin Gheorghiu) 
sau pe „Oamenii cimpului" 
(Iacob Lazăr), conturind 
într-o imagine nu lipsită 
de umor „Contractarea 
mieilor" (Gheorghe Iacob) 
artiștii au trasat compo
ziții cu caracter simbolic 
în care artisticul devine 
modalitate de a implica 
orizonturi de larg interes 
uman și social.

Puritatea oarecum geo- 
î metrică. luminozitatea unei 
compoziții ca „Export de 
tractoare" de Alexandru 
Ciucurencu, viziunea mo
dernă. în sensul concep
ției compoziționale si al 
armoniilor cromatice, din 
lucrarea intitulată de Vio
rel Mărginean „Mașini 
agricole", impresia de so
liditate epică pe care o 
transmit compoziții de 
dimensiuni monumentale 
ca „Griu și petrol" de 
Eugen Popa și „Aurul 
toamnei contemporane" de 
Vladimir Șetran. omagiul 
pe care îl aduc bogăției 
recoltelor contemporane 
artiști ca Ion Sălișteanu 
(„Piinea"), Brăduț Covaliu 
(„Recolta", din ciclul „Via
ța nouă"). Ion Grigore 
(„Cules de mere"). Dimi- 
trie Gavrilean („Sărbă
toarea recoltei"); Aurel 
Nedel („Cimpia plinii") 
ș.a. constituie. laolaltă, 
trăsăturile unui luminos 
umanism al artei noastre 
contemporane.

Citeva lucrări de sculp
tură punctează evocator 
spatiile Muzeului de artă. 
Sint lucrările unor maeș
tri recunoscuti ai sculp
turii românești, lucrări ca
pabile să pună în valoare 
resursele multiple ale 
acestui gen de artă. Ne 
referim la volumele pu
ternice ale „Dansului ță
rănesc" de Cornel Medrea. 
la atenția acordată de Ro
mul Ladea definirii psiho
logice în „Capul de țăran
că", la ritmul trepidant al 
tăieturii de daltă in „Răs
coala" de Vida Gheza. la 
ecourile aproape muzicale 
ale modelajului din „Ma
ternitate" de Ion Irimes- 
cu. la viziunea monumen
tală a portretului de Ion 
Vlasiu. la ritmurile sim
plificate. aproape decora
tive ale „Toamnei" de 
Peter Balogh. Deși diferite 
stilistic, aceste citeva lu
crări citate împlinesc prin 
cîteva momente de refe
rință conturarea uriui 
univers specific țărănesc. 
Alături de lucrările între
gii expoziții, ele sint măr
turii ale unei arte inspi
rate de viața și lupta țără
nimii, de izbinzile ei ac
tuale, lucrări profund le
gate de gindirea si sensi
bilitatea contemporană.

Marina PREUTO

să se mai repete. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cit un nou război 
mondial ar pune capăt înseși con
dițiilor de existentă a vieții pe Pă
mînt, ar secera întreaga umanitate, 
inclusiv copiii. Pornind de la aceas
tă realitate, poporul nostru, prin 
glasul său cel mai autorizat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele țării, și-a făcut cunoscută 
voința de pace prin valoroase pro
puneri și inițiative cu larg răsu
net internațional, pronunțindu-se, 
cu fermitate, pentru lichidarea pri
mejdiei nucleare, pentru dezar
mare și înțelegere între popoare, 
pentru rezolvarea oricăror con
flicte numai și numai pe calea tra
tativelor. Politica de pace- a Româ
niei este bine înțeleasă și susținută 
de copil. Cine le citește încercările 
literare sau le vede desenele știe 
cit de mult doresc ei să poată privi 
fără teamă albastrul cerului și să 
se bucure de aurul plajelor, de fru
musețile naturii,, intr-un cuvint de 
viață, de pace.

De Ziua internațională a copilu
lui, mai mult ca oricînd, gindurile 
tuturor locuitorilor Terrei se întîl- 
nesc intr-un punct : pacea. Este și 
dorința arzătoare a poporului nos
tru. Pentru a da viață obiectivelor 
înscrise în hotăririle Congresului 
al XIII-lea al partidului, de, a ri
dica România in rindul statelor 
dezvoltate, avem nevoie de liniște, 
avem-1 nevoie ca resursele umane și 
materiale, de care dispunem. să 
fie folosite în scopul înfloririi pa
triei, a tuturor localităților ei. 
Pentru a lăsa urmașilor moștenire 
o țară de care să fie mindri.

Mantu.se


SCINTEIA — duminică 31 mai 1987 PAGINA 5

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII^ TUNISIENE

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și 
al Consiliului de Sfat al Republicii Populare Polone, vă transmit, dragă și 
stimate tovarășe, mulțumiri cordiale pentru cuvintele de corppasiune și 
condoleanțele adresate in legătură cu tragicul accident de aviație care a 
afectat țara noastră. .

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Largă participare obștească la Întreținerea 
edilitar-gospodărească a localităților

• Inițiative și fapte într-o vastă „Tribună a democrației" • 
Circumscripția electorală, al doilea loc de muncă al de
putatului • Cînd participi efectiv la gospodărire și înfru

musețare îți onorezi „mandatul" de om al obștii
După „ariergărzile" iernii, care pargp nu mai doreau să se termine, 

după o primăvară mai mult „pe ghicite", sezonul frumos s-a instalat, se 
pare, definitiv - și o dată cu acesta au trecut din plin la ordinea zilei 
acțiunile gospodărești-edilitare pentru curățenia și înfrumusețarea loca
lităților. Acțiuni in care își spun cuvîntul spiritul civic al locuitorilor, gra
dul de preocupare și capacitatea organizatorică și mobilizatoare a con
siliilor populare, deputaților, organizațiilor obștești. Acțiuni in care își 
găsesc oglindire principiile autoconducerii — ilustrînd mentalitatea și res
ponsabilitatea de stăpîn și gospodar.

Sînt îndatoriri generale - dar care se pun, cu o insistență sporită 
în acele localități și centre situate în zona principalelor trasee turistice. 
Și unde localnicii doresc, pe bună dreptate, ca zecile și sutele de mii 
de călători, spre munte sau mare, care le străbat orașul să-i păstreze 
o amintire cit mai plăcută.

Cum este cazul municipiului Slobozia.
Se poate afirma cu certitudine că 

turiștii ce vor trece în această vară 
spre litoral, prin Slobozia — și nu 
numai ei — vor avea un buchet de 
surprize plăcute, surprize care au la 
rădăcina lor inițiativa, dragostea pen
tru frumos și util a locuitorilor mu
nicipiului. In această primăvară mu
nicipiul Slobozia pare în întregime un 
mare șantier, cu ..brigadieri" între... 
10 și 70 de ani. Zilnic, la lucrările 
edilitar-gospodârești și de înfrumu
sețare participă mii de virstnici și 
tineri, oameni de profesii și ocupații 
diferite, dar uniți prin aceeași dra
goste pentru a-și face mai frumos 
orașul în care trăiesc și muncesc.

„Tribuna democrației" și-a dovedit 
din nou eficiența, în sensul că propu
nerile formulate în acest for demo
cratic au prins viață, inițiativele fiind 
urmate de fapte. Primăvara lui 1987 
poate fi apreciată ca cel mai eferves
cent anotimp pe care gospodarii mu
nicipiului îl trăiesc de cînd localita
tea a devenit reședință de județ. 
Deputății din cele 39 de circumscrip
ții au reușit, printr-o activitate bine 
organizată, să unească și să omogeni
zeze forțele tuturor cetățenilor. Cir
cumscripția a devenit al doilea loc de 
muncă al deputaților. in mijlocul ce
tățenilor cu tîrnăcopul și lopata, cu 
grebla și cazmaua, cu roaba și targa, 
dar îndeosebi cu eforturi și dăruire, 
cu pasiune și dragoste pentru frumos, 
cu spirit gospodăresc. Pornindu-se 
de la deviza : „Cu cetățenii, pentru 
cetățeni", s-a mers din apartament 
in apartament, iar in cartiere — din 
curtș în curte ; s-a vorbit cu fiecare 
cetățean ce are de făcut, cum poate 
contribui la înfrumusețarea zonei și 
a întregului oraș im care trăiește și 
muncește.

In acest fel s-au asigurat finali
zarea canalizării pluviale (artera ma
gistrală) ; sistematizarea pieței din 
fața centrului administrativ ; înfru
musețarea intrărilor în municipiu 
dinspre București, Constanța. Brăila. 
Buzău și Călărași, unde au fost crea
te suprafețe verzi și parcuri pe 
aproape 120 000 mp ; amenajarea 
parcului pentru copii — șantier local 
al tineretului — aflat acum in sta
diul final al lucrărilor ; sistematiza
rea și amenajarea perimetrelor noi
lor cartiere recent construite ; repe
tarea autostrăzilor din zona bulevar
delor Matei Basarab și Unirii, ca și a

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ciștigătoare la tragerea 
la sorți lunară din 30 mai 1987
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100 991 54 10 000
100 568 04 5 000
100 328 115 3 000
100 454 98 3 000

1000 71 53 1 000
1 000 09 84 1 000
1 000 16 61 1 000
1 000 10 96 1 000
1 000 51 91 800
1 000 11 77 800
1 000 10 61 800
1 000 36 85 800
1 000 67 193 800
1 000 43 11 800
1 000 76 128 800
1 000 03 113 800
1 000 38 12 800
13 422 TOTAL 14 020 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001-099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81-200, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare. 

părții carosabile și trotuarelor de pe 
toate arterele municipiului, crearea 
a noi locuri de joacă pentru copii, cu 
diverse dotări realizate din resurse 
locale.

Terenurile din jurul blocurilor, din 
curți au devenit grădini de legume. 
De asemenea în această primăvară 

, s-au plantat peste 30 000 arbori și 
arbuști pe lingă pomi fructiferi și 
ornamentali (conifere și foioase) care 
au adus aici flora din zona colinară.

Evident, mai sînt multe de făcut 
în această amplă acțiune de gospo
dărire și înfrumusețare a tuturor 
cartierelor și străzilor municipiului. 
Chiar și în ceea ce privește partici
parea la aceste acțiuni a unor cetă
țeni de fiecare dată „ocupați peste 
poate" cu alte treburi. Esențial este 
insă că prin acțiunile neobosite ale 
comitetelor de cetățeni, un număr 
pe zi ce trec? mai mare de oameni 
participă la această amplă acțiune 
gospodărească, înregistrindu-se sub
stanțiale economii financiare și ilus- 
trindu-se încă o dată relația dintre 
spiritul civic și problemele autocon
ducerii.

Nu am dat numele celor mai buni 
gospodari, nu am evidențiat circum
scripții și asociații de locatari, car
tiere și străzi di.ntr-un motiv obiec
tiv. însuflețirea cu care s-a lucrat 
și se lucrează in fiecare duminică, 
în general in timpul liber, au fost 
unanime — și nu ar fi just a se 
influența cei ce au datoria să sta- 
bilească? ciștigătorii intrecerii pentru 
cea mai frumoasă și bine gospodărită 
circumscripție, stradă sau ansamblu 
dc locuințe. ...Cu toate că principalul 
cîș'tigător e cunoscut de pe acum 
el este municipiul Slobozia, așezarea 
care poartă pecetea trainicelor ctito
rii ale Epocii Nicolae Ceaușescu.

In orașul Slobozia, din tot ce re
prezenta in urmă cu două dece
nii „artera principală", care por
nea de la gara veche și pînă la 
podul ruginit și acum „pensionat", 
au mai rămas... doar două clădiri. 
Azi, numai numărul apartamente
lor existente este dublu față de 
cel al tuturor locuitorilor din 1965. 
Iar prin contribuția în muncă a ce
tățenilor Slobozia întinerește mereu, 
in continuare, deși este un oraș tînăr, 
o așezare în care numărul bunicilor 
îl „numeri pe degete". Locuitorii de 
azi au venit aici ca tineri, o dată 
cu combinatul de îngrășăminte chi
mice, filatura de bumbac, întreprin
derea de ulei și celelalte unități eco
nomice și instituții ce s-au creat și 
dezvoltat o dată cu intreaga zonă.

Era Slobozia, orașul prafului și 
glodului, al ciulinilor lui Panait 
Istrati, care hălăduiau pe malurile 
Ialomiței, purtate de. vinturi spre 
Dunăre. Era...

Astăzi, municipiul Slobozia, prin 
munca oamenilor, prin dăruirea lor. 
prin cei care au știut să ridice spre 
soare fagurii din otel, beton și sticlă 
ai miilor de apartamente devine pe 
zi ce trece tot mai frumos.

Mihai V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii*

ACTOÂILQTAT a sportivă (Urmare din pag. I)

HANDBAL:
Azi, primele jocuri 

in Campionatul 
mondial universitar

Astăzi, la Timișoara. Cluj-Napoca, 
Iași și Galați se vor juca primele 
partide din faza preliminară a Cam
pionatului mondial universitar de 
handbal.

Programul meciurilor este următo
rul : la Timișoara (grupa A). Nige
ria — Elveția și România — Bulga
ria ; la Cluj-Napoca (grupa B), Po
lonia — Maroc și Iugoslavia — Tur
cia ; la Iași (grupă C). S.U.A. — 
Israel si U.R.S.S. — Japonia ; la 
Galați (grupa D). Coreea de Sud — 
Ungaria și R.F- Germania — Aus
tria. Meciurile din aceeași grupă se 
vor juca in cuplaj, de la ora 17. in 
ordinea de mai sus.

Lotul reprezentativ studențesc al 
României, format, conform regu
lamentului competiției, din 16 jucă
tori, a fost astfel stabilit : Buligan, 
Petran. Ionescu — Berbece. Dogă- 
rescu. Donca. Dumitru. Ghimeș. Jia- 
nu. Mocanu. Petre. Porumb. Roșea, 
Ștefan. Tudor. M. Voinea.

FOTBAL: 
O veste bună 

de la forul european - 
trei echipe românești 

în „Cupa U.E.F.A”
Federația română de fotbal a 

primit din partea Uniunii europene 
(U.E.F.A.) comunicarea cu privire la 
înscrierea echipelor în cele trei com
petiții intercluburi. ediția 1987—1988 : 
„Cupa campionilor" — ediția a 
XXXIII-a. „Cupa cupelor" — ediția 
a XXVIII-a și „Cupa U.E.F.A." — 
ediția a XVII-a.

Ca urmare a rezultatelor din cu
pele continentului din ultimii ani, 
mai ales a punctelor adăugate prin 
cucerirea „Cupei campionilor" de 
echipa Steaua, fotbalul nostru pri
mește dreptul să înscrie trei echi
pe de club in „Cupa U.E.F.A.".

Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

TUNIS

Aniversarea Zilei victoriei, sărbătoarea națională a Republicii Tunisiene, 
imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune 
urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Republica Tunisiană se vor dezvolta și 
aprofunda și mai mult in viitor, in interesul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii în lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului tunisian 
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, a trimis o tele
gramă primului-ministru al Republi
cii Tunisiene, Rachid Sfar, cu prile
jul oelei de-a XXXI-a aniversări a 
Zilei victoriei, prin care îi adresează 
calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso

Bizerta. al treilea oraș ca mări
me al Tunisiei, ocupă un loc apar
te în istoria tinerei țări din bazinul 
Mediteranei. Acum 31 de ani, in 
1956, aici a fost dat semnalul luptei 
anticolonialiste care avea să fie 
încununată, exact un an mai tîrziu, 
de o mare izbîndă ; după secole de 
dominație străină, de jertfe și su
ferințe. Tunisia și-a proclamat 
independenta de stat, inaugurînd, 
astfel, o etapă de ample eforturi 
pentru lichidarea înapoierii moște
nite din trecut și făurirea unei 
vieți noi. In amintirea acestui mo
ment memorabil, ziua de 1 iunie 
este marcată în fiecare an de po
porul tunisian ca Ziua victoriei.

Așa cum se știe, Republica Tu
nisiană (suprafața — 164 150 kmp ; 
populația — 6 milioane locuitori) 
dispune de apreciabile zăcăminte 
de fosfați, plumb, zinc, cupru a 
căror exploatare, începută cu dece
nii în urmă, a luat o deosebită 
amploare de-a lungul anilor ce au 
urmat proclamării independenței. 
Alături de exploatări miniere, pe 
harta țării au apărut zeci de obiec
tive industriale, numeroase noi 
așezări, care conferă Tunisiei ca
racteristicile unei țări angajate din 
plin pe calea dezvoltării economi- 
co-sociale. Bizerta, „orașul erou" 
cum este denumit de tunisieni, a 
devenit una dintre cele mai înflo
ritoare localități. Aici au fost con
struite un mare combinat siderur
gic. o rafinărie, o uzină de lami
nate, instalații portuare dintre cele 
mai moderne și altele. Schimbări 
importante au înregistrat, și cele
lalte localități. Anul trecut, la Ra- 
des a fost inaugurată cea mai 
mare termocentrală din Tunisia, 
avind o capacitate de 340 MW. Ea 
va asigura circa o treime din pro

t V
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor. Ediție dedicată 

zilei de 1 Iunie £ Telefilmoteca 
de ghiozdan : ..Intîmplări în jun
glă" (color). Episodul 2

12.40 Din cununa cîntecului românesc. 
Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color).
14.50 Copiilor — grija și dragostea 

noastră permanentă. Reportaj
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Tara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu. Epocă de glorii — 
epocă de fapte revoluționare. Do
cumentar realizat în județul Bu
zău

19.40 Cîntarea României (color). Oma
giul țării, Conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
socialiste și cu Comitetul' de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Buzău

20.20 Film artistic : ,,Lanțul"
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 1 IUNIE 1987

20,00 Telejurnal
20,20 Copilărie fericită in anii Epocii 

de Aur. Documentar (color)
20,35 Din inimi de copii — dragoste și 

recunoștință (color). Spectacol 
muzlcal-Ilterar-coregrafic dedicat 
zilei de 1 Iunie

21,10 Film în serial : „Rapsodia albas-

Iată ordinea numerică de înscrie
re in această cupă.europeană : cite 
patru formații — Italia. R.F. Germa
nia si U.R.S.S. ; cite trei formații — 
Belgia, Spania. Scoția. Iugoslavia, 
Portugalia. Austria și România ; cite 
două formații au drept de înscriere 
zece țări, printre care Franța, O- 
landa. Suedia. Ungaria, Cehoslova
cia. Bulgaria, Polonia și R.D. Ger
mană ; cite o formație, pot înscrie 
alte 11 federații naționale.

Tragerea la sorți pentru cupele 
continentului nostru se va produ
ce la 9 iulie, in orașul elvețian Ge
neva.

★
Ieri, in campionatul diviziei A : 

Dinamo București — Corvinul 3—3. 
Celelalte partide ale etapei a XlX-a 
vor avea loc astăzi : S.C. Bacău — 
Steaua, Chimia — Victoria. F.C. 
Oit — F.C. Argeș, „U“ — Petrolul, 
Jiul — Universitatea Craiova. Ra
pid — Sportul studențesc. F.C.M. 
Brașov — Flacăra și Gloria — Oțe
lul.

★
La Shanghai, in semifinalele tur

neului „Marelui Zid", prima echipă 
reprezentativă a Chinei a întrecut cu 
1—0 (1—0) formația noastră de ti
neret.

HALTERE: 
Pînă în prezent - 

14 medalii cîștigate 
de juniorii noștri

La campionatele mondiale și eu
ropene. competiții care se desfășoa
ră simultan la Belgrad, juniorii ro
mâni au cucerit pină în prezent 14 
medalii, dintre care opt de aur. Un 
rezultat deosebit a înregistrat 
A. Czanka (Steaua — C.S.M. Cluj- 
Napoca) ; el a ciștigat șase medalii 
de aur. egalind astfel performanța 
lui Andrei Socaci de la C.M. și C.E. 
de juniori din 1986. Cite o medalie 
de aur și-au înscris în palmares 
Traian Cihărean si Aurel Sîrbu. Vor 
mai concura pentru medalii, la cele 
mai grele categorii : Andrei Sas (100 
kg) și Augustin Culici (plus 110 kg). 

nală. In telegramă se exprimă con
vingerea că, acționînd in spiritul în
țelegerilor la nivel înalt, in strinsă 
conlucrare, guvernele celor două țări 
vor contribui la dezvoltarea și mai 
puternică a raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Tu
nisia.

ducția de energie electrică a țării. 
Punînd bazele unei industrii pro
prii, valorificînd pe larg bogățiile 
subsolului, autoritățile tunisiene 
acordă, în același timp, o atenție 
deosebită dezvoltării agriculturii — 
principalul sector al economiei na
ționale. Astăzi, plantațiile de măs
lini ocupă peste 400 000 de hectare 
— aproape o treime din suprafața 
totală a terenurilor agricole — asi- 
gurind Tunisiei locul doi în rîndul 
exportatorilor de ulei de măsline.

în spiritul politicii sale consec
vente, de solidaritate cu lupta po
poarelor arabe pentru consolidarea 
independenței și progres social, 
țara noastră urmărește cu viu in
teres succesele obținut? de po
porul tunisian pe calea făuririi unei 
vieți noi. între Republica Socialis
tă România și Republica Tunisiană 
s-au statornicit relații de prietenie 
și colaborare, care cunosc un curs 
ascendent. O contribuție hotărîtoare 
la realizarea acestei evoluții pozi
tive au adus-o întîlnirile Ia nivel 
înalt de Ia București și Tunis din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Habib Bourguiba. 
întîlniri care — prin acordurile si 
înțelegerile convenite — au deschis 
largi perspective cooperării româ- 
no-tunisiene. Expresie a acestei 
cooperări, specialiști români și tu
nisieni au realizat modernul com
plex de la M’Rata pentru extracția 
și transportul minereurilor de 
Tosfați ; se dezvoltă, totodată, ac
țiuni de cooperare în domeniile 
minier, agricol și al transporturilor.

Extinderea pe mai departe a co
laborării româno-tunisiene cores
punde pe deplin intereselor celor 
două țâri și popoare, constituind, 
în același timp, un aport de seamă 
Ia cauza păcii și înțelegerii inter
naționale.

tră". Producție a studiourilor a- 
mericane. Cu : Robert Alda. Ale
xis Smith, Joan Leslie, Al. Jol- 
son, Oscar Levant, Charles Co
burn. Regia : Irving Rapper. Epi
sodul 1

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 31 mai, ora 21 — 3 iunie, 
ora 21. In (ară : Vremea va fi schim
bătoare, Iar cerul variabil, mai mult 
noros. Ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă, vor cădea in toate 
regiunile țării, dar cu o frecvență mal 
mare in cele din nord. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
în vestul țării șl la munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
B și 16 grade, Iar cele maxime Intre 
15 și 25 de grade, local mai ridicate. 
Pe alocuri, ceată slabă. In București : 
Vremea va fi schimbătoare, cu cerul 
temporar noros, mai ales la Începutul 
intervalului, cînd va ploua. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 12 și 15 
grade, iar maximele între 20 și 24 de 
grade.

Sub semnul răspunderii pentru destinele păcii
și securității în Europa și in intreaga lume

neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii Ia forță și la amenin
țarea cu forța, egalității depline in 
drepturi și avantajului reciproc, a 
celorlalte principii și norme unanim 
recunoscute pe plan internațional. 
Sîrft expuse totodată obiectivele 
fundamentale pentru a căror înfăp
tuire, în concordanță cu esența 
defensivă a acestei doctrine, mili
tează statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, propunîndu-se state
lor membre ale Alianței nord-atlan- 
tice organizarea de consultări pen
tru realizarea unei mai bune înțe
legeri a pozițiilor de o parte și de 
alta, pentru creșterea încrederii re
ciproce.

De o deosebită importanță este 
reafirmarea poziției principiale a 
statelor participante la Tratatul de 
Ia Varșovia față de problema celor 
două alianțe militare de pe conti
nentul european. Considerind anacro
nică continuarea divizării Europei 
în blocuri militare opuse, ele se 
pronunță pentru desființarea simul
tană a Tratatului de la Varșovia și 
a Alianței nord-atlantice și, ca un 
prim pas, lichidarea organizațiilor 
militare ale acestora.

Documentele adoptate la Consfă
tuirea de la Berlin a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
conturează un amplu program de 
măsuri de dezarmare, in primul 
rind de dezarmare nucleară, pornind 
de la convingerea că in momentul 
de față există posibilități reale pen
tru a se trece la înfăptuirea lor. In 
acest program se regăsesc idei și 
măsuri in sprijinul cărora partidul 
și statul nostru s-au pronunțat cu 
consecvență, fiind cunoscute multi
plele inițiative, demersuri, propuneri 
prezentate de-a lungul anilor de 
România, ca un aport constructiv, de 
amplu ecou internațional, la cauza 
dezarmării și păcii.

Este desigur o realitate că, în an
samblul eforturilor pentru elimi
narea pericolului nuclear, o poziție- 
cheie ocupă Europa, continentul cel 
mai amenințat, atît datorită instală
rii in această regiune a unui mare 
număr de rachete nucleare cu rază

luări de poziție in sprijinul dezarmării și păcii
BONN. — Președintele Partidului 

Social-Democrat din R.F.G.. Willy 
Brandt, a lansat un apel în favoarea 
traducerii în viată a „dublei opțiuni 
zero", in privința rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa. In ca
drul unei adunări populare desfășu
rate la Bonn sub deviza „Chemare 
pentru pace", liderul principalului 
partid de opoziție din R.F.G. a 
afirmat că o concepție asupra secu
rității prin garantarea anihilării re
ciproce este monstruoasă din punct 
de vedere moral, iar din punct, de 
vedere politic reprezintă o autoîn- 
șelăciune.

COPENHAGA. — In apropierea lo
calității daneze Helsingor au început 
lucrările reuniunii „Riscurile războ
iului și speranțele de pace", la care 
participă 250 de reprezentanți ai vie
ții culturale și științifice, ai mișcări
lor pacifiste, ca și oameni politici 
din diferite țări. Intr-o declarație a 
Fondului de pace danez, organizato
rul acestei acțiuni, se subliniază că 
între marile probleme cu care este 
confruntată in prezent omenirea cele 
mai stringente sînt problemele răz
boiului și păcii. Resursele planetei

Încheierea sesiunii Consiliului Economic 
și Social al O. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au Încheiat lucrări
le sesiunii de primăvară a Consiliu
lui Economic si Social al O.N.U. 
(ECOSOC). care a examinat princi
palele aspecte ale dezvoltării econo
mice si sociale pe plan mondial.

Au fost adoptate o serie de rezo
luții referitoare la situația socială în 
lume si necesitatea sprijinirii mai 
active a eforturilor de progres ale 
țărilor în curs de dezvoltare, im- 
berativul opririi cursei înarmărilor, 
al înfăptuirii dezarmării si al o- 
rientării fondurilor astfel eliberate in 
direcția finanțării programelor de 
dezvoltare ale națiunilor. în primul 
rind ale țărilor in curs de dezvol
tare. Alte documente adoptate pri
vesc respectarea dreptului fiecărui 
om Ia locuință și condiții normale de 
locuit, accesul neîngrădit al tuturor 
națiunilor la cuceririle științei și teh
nologiei și interzicerea recrutării și 
folosirii mercenarilor împotriva luptei 
popoarelor pentru autodeterminare, 
libertate si independentă.

„Datoria externă afectează progresul țărilor 
în curs de dezvoltare^

O declarație a președintelui Uruguayului
MONTEVIDEO 30 (Agerpres) — 

Președintele Uruguayului, Julio Ma
ria Sanguinetti, a declarat la Monte
video că există un acord între șefii 
de stat ai țărilor membre ale așa- 
numitului grup al „celor opt" — 
constituit din „Grupul de la Conta- 
dora" (Columbia. Mexic. Panama și 
Venezuela) și „Grupul de sprijin" 
(Argentina. Brazilia, Peru și Uru
guay) — pentru convocarea in vii
torul apropiat a unei reuniuni la 
nivel înalt care să abordeze proble
mele cu caracter economic și poli

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 30 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Hosni Mubarak, a sa
lutat măsurile luate de statele arabe 
pentru apropierea punctelor de ve
dere asupra problemei convocării 
unei conferințe internaționale consa
crate Orientului Mijlociu. Intr-un 
interviu acordat publicației săptămi- 
nale „Al-Watan Al-Arabi“, șeful 
statului egiptean a relevat că efor
turile statelor arabe vizînd reali
zarea solidarității intre ele vor con
tribui Ia soluționarea crizei libaneze 
și a problemei palestiniene, ca și la 
încetarea conflictului dintre Iran și 
Irak.

medie de acțiune și operativ-tactice, 
cit și faptului că statele europene 
sînt deopotrivă și ținta armamente
lor strategice ofensive. Tocmai por
nind de la această situație, statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia se pronunță pentru încheierea 
neîntîrziată a unui acord privind 
lichidarea tuturor rachetelor ame
ricane și sovietice cu rază medie de 
acțiune din Europa, după semnarea 
acestuia urmind a fi retrase și 
rachetele sovietice instalate în R.S. 
Cehoslovacă și R.D. Germană. In 
același timp, ele se pronunță pen
tru lichidarea concomitentă a rache
telor operativ-tactice sovietice și 
americane din Europa și desfășu
rarea de negocieri asupra rachetelor 
de acest tip din partea răsăriteană a 
Uniunii Sovietice și de pe teritoriul 
S.U.A. Pe aceeași linie de preocu
pări, statele participante subliniază 
necesitatea realizării unei înțelegeri 
privind reducerea radicală a arma
mentelor strategice ofensive ; ele se 
pronunță pentru reducerea cu 50 la 
sută a acestor tipuri de armamente 
in decursul unei perioade de cinci 
ani, pentru negocieri în vederea 
reducerii lor in continuare.

Una din componentele cursei înar
mărilor este, firește, continuarea 
experiențelor nucleare — factorul 
stimulator al creării de noi tipuri de 
arme de distrugere in masă. Inter
zicerea completă a unor asemenea 
experiențe, așa cum s-a subliniat la 
consfătuire, ar reprezenta dc aceea 
o măsură menită să stopeze dezvol
tarea producției și perfecționarea ar
mamentelor nucleare, să deschidă 
calea reducerii și lichidării acestor 
arme. Cum tot astfel a fost sublinia
tă necesitatea neadmiterii amplasă
rii de arme în Cosmos, pentru ca 
spațiul cosmic să fie folosit exclusiv 
în scopuri pașnice, ca un bun al în
tregii omeniri.

De mai multi ani. In diferite fo
ruri internaționale se află in dezba
tere problema armelor chimice. în 
cadrul consfătuirii de la Berlin a 
fost reafirmată poziția statelor parti
cipante in favoarea lichidării cit mai 
urgente a acestor arme, ele fiind 
gata să finalizeze. încă în acest an, 
elaborarea convenției internaționale 
privind interzicerea armelor chimi

nu trebuie irosite pentru pregătirea 
războiului, se relevă in document.

BERLIN. — „Bazele nucleare nu 
pot asigura securitatea populației, 
dimpotrivă, ele constituie un mare 
pericol tocmai pentru civili" — a 
apreciat Pertti Paasio, deputat so
cial-democrat in Parlamentul finlan
dez. Intr-un interviu acordat ziaru
lui „Berliner Zeitung". citat de 
agenția A.D.N.. ei s-a pronunțat în 
favoarea propunerilor privind crea
rea de zone denuclearizate in nordul 
Europei și în Balcani, precum și 
pentru un coridor lipsit de arme nu
cleare in centrul continentului.

NEW DELIII. — Partizanii păcii 
din India sînt ferm hotăriți să facă 
totul pentru înlăturarea pericolului 
războiului nuclear, a declarat 
S. S. Shrivastava, secretar general 
al Asociației naționale a medicilor 
indieni pentru prevenirea războiu
lui nuclear. Medicii poartă o răspun
dere specială pentru salvgardarea 
vieții și sănătății oamenilor, a spus 
el. adăugind că din această cauză, in 
momentul in care amenințarea unei 
distrugeri totale apasă asupra lumii, 
ei trebuie să spună oamenilor ade
vărul.

Una din fezoluțiile adoptate re
levă necesitatea eliminării barierelor 
în calea schimburilor tehnico-știin- 
tifice. astfel incit toate națiunile. în 
special țările in curs de dezvoltare, 
să poată beneficia de cuceririle ști
inței și tehnicii moderne. Este pus 
în relief imperativul ca progresul 
tehnico-științific să servească intere
selor dezvoltării tuturor popoarelor, 
întăririi păcii și securității interna
ționale. lichidării subdezvoltării, foa
metei. analfabetismului, șomajului.

O altă rezoluție reafirmă dreptul 
tineretului la viață, educație si mun
că. în condiții de pace.

în dezbaterile și documentele a- 
doptate de sesiunea ECOSOC se 
subliniază necesitatea eliberării po
poarelor de povara apăsătoare a 
cursei înarmărilor și a activizării 
cooperării internaționale pentru so
luționarea adecvată a problemelor 
dezvoltării economice și sociale. în 
special a celor ce confruntă țările 
în curs de dezvoltare.

tic ce afectează America Latină. 
Data și locul de desfășurare ale reu
niunii urmează să fie stabilite de 
miniștrii de externe ai acestor state.

Referindu-se’ la problema datoriei 
externe, Sanguinetti a subliniat că 
„aceasta afectează progresul indus
triei și dezvoltarea economică,. în 
general, dar fără a le face însă impo
sibile. Ceea ce este grav, a spus el, 
este că dobînziie cresc după ce se 
produc dezechilibre internaționale, 
afectind cu precădere țările in.curs 
de dezvoltare".

Comitetul O.N.U. însărcinat cu 
cercetarea încălcării drepturilor lo
cuitorilor din teritoriile arabe ocu
pate urmează să-și reia activitatea 
săptămina viitoare. Un purtător de 
cuvint al O.N.U., citat de agenția 
M.A.P., a arătat că o echipă spe
cială a acestui comitet va investiga 
practicile israeliene in regiunile 
aflate sub ocupație in scopul între
prinderii de acțiuni. Vor fi efectuate 
vizite la Cairo, Amman și Damasc, 
unde urmează să fie strinse infor
mații în legătură cu situația popu
lației din teritoriile ocupate de Is
rael.

ce. distrugerea stocurilor existente și 
a bazei industriale pentru produce
rea lor.

In mod firesc. In strinsă depen
dentă cu măsurile propuse pe linia 
dezarmării nucleare, la consfătuire 
o deosebită atenție a fost acordată 
examinării căilor de realizare a pro
gramului de reducere a forțelor ar
mate si armamentelor convenționa
le cu 25 ia sută pînă în anul 1990, 
propus în urmă cu un an de state
le participante la Tratatul de la 
Varșovia. în comunicatul consfătui
rii se precizează că aceste reduceri 
ar urma să se înfăptuiască concomi
tent si în complex cu mijloacele nu
cleare tactice, avindu-se în vedere, 
totodată, noi măsuri pentru a se o- 
pera reduceri și mai substanțiale in 
perspectiva anului 2000. Propuneri
le în acest sens pornesc de la le
gătura nemijlocită dintre sporirea 
continuă și accelerată a bugetelor 
militare si proliferarea neîntreruptă, 
cantitativă si calitativă, a înarmă
rilor.

Este bine cunoscută poziția con
secventă a României in această pro
blemă. ea pronunțîndu-se cu toată 
fermitatea pentru înghețarea cheltu
ielilor militare si trecerea la redu
cerea lor. pentru utilizarea fondu
rilor si resurselor astfel economisi
te în scopuri constructive, pentru 
progresul economico-social al tutu
ror. popoarelor. Dovada concludentă 
a de.plinei concordante între vorbă 
Si faptă o constituie reducerea cu 5 
la sută a efectivelor și armamente
lor și cu aproape 10 la sută a cheltu
ielilor militare, măsură ratificată de 
întregul nostru popor prin referen
dumul din toamna anului trecut.

întregul proces de reducere a ten
siunii militare în Europa este 
conceput în propunerile statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via ca un proces continuu, menit să 
asigure în fiecare etapă echilibrul 
forțelor la un nivel cit mai scăzut. 
Este luată in considerare, totodată, 
asimetria forțelor armate, formată 
de-a lungul timpului, avindu-se in 
vedere înlăturarea inegalităților e- 
xistente prin efectuarea unor redu
ceri corespunzătoare. Ansamblul pro
blemelor vizînd reducerea radicală a 
forțelor armate, armamentelor și 
cheltuielilor militare, diminuarea 

‘agențiile de presă 
1 TRANSMIT:

PROPUNERE. Un purtător de 
cuvint al Ministerului francez al 

I Relațiilor Externe a anunțat că țara 
| sa va prezenta Conferinței pentru 

dezarmare de la Geneva o propu- 
I nere în problema armelor chimice 

vizind eliminarea totală a acesto
ra, transmite agenția E.F.E. Franța 
se pronunță în favoarea distrugerii 
complete a stocurilor de arme chi- 

I mice existente intr-o perioadă de 
zece ani după semnarea unui acord 

I internațional in domeniu, a decla
rat purtătorul de cuvint.

MEMORANDUM. Comitetul pen
tru reunificarea pașnică a patriei a 

I publicat un memorandum în care 
se condamnă faptul că autoritățile 

Isud-coreene refuză dialogul Nord- 
Sud, promovează confruntarea, răz
boiul. divizarea, transmite agenția 

. A.C.T.C. Documentul trece în re- 
I vistă propunerile Republicii Popu- 
I lare Democrate Coreene privind 

angajarea de convorbiri pașnice în 
I direcția reconcilierii naționale.

COMUNICATUL COMUN dat
■ publicității la încheierea convorbi

rilor oficiale de la Maputo dintre
1 președintele Mozambicului, Joaquim 

Chissaho. și șeful statului ugandez, 
Yoweri Museveni, reafirmă spri- 

I jinul față de lupta poporului din 
Namibia pentru libertate, impotri- 

| va ocupării ilegale de către R.S.A. 
I a acestui teritoriu. De asemenea, 
1 este lansat un apel la punerea in 

aplicare a Rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate privind accesul la 

I independentă al Namibiei.
I CAPTURARE. Ministrul de ex-
I terne al Mozambicului, Pascoal 

Mocumbi, a declarat că trei dintre 
, membrii comandoului sud-african 

care a atacat zilele trecute o serie
I de edificii din Maputo au fost cap

turați de forțele mozambicane.
'] DECLARAȚIE. într-o declarație 

televizată făcută la Washington,
■ președintele Ronald Reagan a i 

anunțat decizia de deplasare și
1 menținere a unor nave militare ale I 

S.U.A. in zona Golfului, „care se
I vor apăra in eventualitatea unor I 
I atacuri accidentale sau intenție»- I 

nate" — relatează agențiile de pre-
I să. După cum s-a precizat, aceste 1 

nave militare vor fi foldsite pen
tru protejarea vaselor comerciale 
americane și a petrolierelor kuwei- 
tiene sub pavilion american care

I transportă țiței din această regiune. I 
Purtătorul de cuvint al Casei Albe.

I Marlyn Fitzwater, a declarat că | 
J aceste măsuri vor deveni operațio- ] 

nale cînd va considera necesar 
șeful executivului american. .

I PRECIZARE. Purtătorul de cu- ' 
vînt al guvernului vest-german a

| făcut cunoscut că nu este posibilă I 
I trimiterea de nave ale marinei | 

federale care să protejeze trans-
. portul de petrol și libera navigație i 
I in apele din zona conflictului din

tre Iran și Irak. Referindu-se la o I

I propunere in acest sens făcută de
Statele. Unite țărilor N.A.T.O. — I 
relatează agenția E.F.E. — repre- I 
zentantul Guvernului R. F. Germa-

■ nia a subliniat că Întreprinderea de i 
I misiuni militare în afara sferei

de acțiune a Alianței nord-atlanti- 1 
ce contravine Constituției țării.

PROGRAM. Guvernul Japoniei a ! 
anunțat adoptarea unor măsuri de

I urgență în vederea stimulării eno- I 
nomiei. Programul guvernamental, 
care va fi supus aprobării Dietei 1 

ila sesiunea din iulie, prevede alo- . 
carea unui supliment de aproxi
mativ 42,8 miliarde dolari, față de ' 
prevederile bugetare, in vederea

I efectuării unor lucrări publice și I 
I sprijinirii întreprinderilor mici și j 

medii pentru înviorarea conjunc-
| turii economice interne. Guvernul i 

a anunțat, de asemenea, sporirea I
1 cu un miliard de dolari a achizi- ' 
I (iilor de mărfuri de import in în

cercarea de a slăbi criticile unor I 
parteneri din S.U.A. și C.E.E. și, | 
mai ales, măsurile protecționiste

I adoptate de Statele Unite |

tensiunii si neîncrederii ar urma să 
fie examinate, după cum s-a pro
pus la consfătuirea de la Berlin, in 
cadrul unei a doua etape a Confe
rinței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare în 
Europa, o hotărire in acest sens pu
țind fi adoptată cu ocazia unor in- 
tilniri ale miniștrilor de externe din 
statele participante la C.S.C.E.

Are o profundă semnificație și fap
tul că statele participante la con
sfătuirea de la Berlin s-au declarat 
gata să manifeste maximă reținere 
în ce privește dezvoltarea potenția
lelor lor militare, pe bază de re
ciprocitate. să nu sporească forțele 
lor armate si armamentele conven
ționale. să instituie un moratoriu de 
1—2 ani asupra creșterii cheltuieli
lor militare. In același timp, a fost 
reliefată importanta creării de zone 
libere de arme nucleare si chimi
ce in Balcani. în centrul și nordul 
Europei. în spiritul propunerilor pre
zentate in acest sens de România și 
Bulgaria, de R.S. Cehoslovacă și 
R.D.G.

In cadrul consfătuirii de la Ber
lin. statele participante și-au re
afirmat hotărirea de a contribui la 
încheierea cu succes a reuniunii ge- 
neral-europene de la Viena. pronun- 
tindu-se pentru dezvoltarea unei 
largi colaborări economice, tehnico- 
stiințifice. culturale si in domeniul- 
umanitar. pentru progresul cauzei 
securității și destinderii pe conti
nent. Schimbul de păreri a cuprins 
de altfel o arie largă de probleme 
a vieții internaționale actuale, re- 
levîndu-se necesitatea unor eforturi 
sporite pentru stingerea focarelor de 
încordare si conflict, pentru soluțio
narea, problemei subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Pozițiile exprimate în oadrul con
sfătuirii., măsurile propuse răspund 
unor deziderate stringente ale po
poarelor. pentru a căror împlinire 
România, alături de celelalte state 
socialiste, de popoarele si forțele 
progresiste de pretutindeni, este 
hotărîtă să-și aducă intreaga contri
buție. pentru edificarea unei păci și 
securități trainice, pentru dezvol
tarea largă a colaborării și înțele
gerii în Europa și în lume.



PAGINA 6 SCINTEIA — duminică 31 mai 1987

..SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICDLAE CEAUSESCU. 
IN ROMÂNIA SE DESFĂȘOARĂ UN AMPLU PROCES

DE CONSTRUCȚIE SOCIALISTĂ
Articole din ziarul marocan „Al Bayane“ și publicația peruană „El Diario"

Presa internațională reflectă mo
mente de seamă din viața nouă a 
poporului român, evidențiind mari
le sale realizări in edificarea 
unei Românii moderne, prospere, 
sub conducerea partidului comunist, 
a secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Sub titlul „România : 30 la sută 
din venitul național consacrat dez
voltării forțelor de producție", zia
rul marocan „AL BAYANE" prezin
tă succesele remarcabile obținute de 
România datorită corelării optime a 
raportului dintre fondul de acumu
lare și fondul de consum, subliniind 
că aceasta a dus la o puternică dez
voltare și modernizare a bazei teh- 
nico-materiale în toate domeniile 
economice.

„în 1965, decalajul între România 
ți țările dezvoltate, calculat după cri
teriul venitului național pe locuitor, 
era de 1 la 10. De atunci și pînă 
acum — scrie ziarul marocan — 
acesta s-a redus de 2 pînă la 4 ori, 
ceea ce conferă țării șansa de a intra 
în rindul statelor cu o dezvoltare 
medie, datorită strategiei efortului 
propriu, opțiune istorică a Partidu
lui Comunist Român".

Industria României de astăzi — 
se spune, in continuare, în articol 
— este de șapte ori mai puternică 
decit în 1965 și contribuie cu aproape 
două treimi la crearea venitului na
țional. Industrializarea și reparti
zarea rațională a forțelor de produc
ție in profil teritorial au asigurat 
dezvoltarea armonioasă, echilibrată a 
tuturor zonelor țării. Pe baza indus
trializării — continuă „Al Bayane" — 
a fost modernizată agricultura, ea 
fiind, astăzi, capabilă să producă 
anual o tonă de cereale pe locuitor. 
Menținerea unei rate - ridicate de 
acumulare — arată ziarul — a dus la 
sporirea avuției naționale și pe 
această bază — singura certă — la 
ridicarea continuă a nivelului vieții 
materiale și spirituale a națiunii,

„Românii sărbătoresc triumful 
frontului antifascist" se intitulează 
articolul apărut în publicația perua
nă „EL DIARIO", care prezintă as
pecte privind înfăptuirea revoluției 
de eliberare națională și socială, 
antifascistă și antlimperialistă in țara 
noastră.

Folosind condițiile interne și ex
terne favorabile, forțele patriotice 
naționale, unite in jurul Partidului 
Comunist Român, au declanșat și 
realizat cu succes. în august 1944, re
voluția de eliberare, au întors armele 
împotriva Germaniei fasciste, iar 
armata română, împreună cu gărzile 
patriotice, a înfruntat principalele 
forțe ale armatei germane aflate pe 
teritoriul țării.

Subliniind etapele șl evenimentele 
ce au urmat — reforma agrară, ac
tivitatea de reconstrucție, alegerile 
parlamentare din anul 1946. care au 
instituit primul parlament cu adevă
rat democrat al României — ..El Dia
rio" scrie că naționalizarea prin
cipalelor întreprinderi Industriale, 
miniere, bancare, de asigurări socia
le, transport a făcut posibilă condu-

de prietenie și colaborare româno-sovietice,
la promovarea cauzei

de prietenie pe core, la Invitația tovarășului
Român,

socialismului și păcii
Festejan Iriunfb de frente 

antifascista rumano

Vizita oficială
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
președintele Republicii Socialiste România, a întreprins-o in țara noastră 
tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, nouă și importantă contribuție 
la întărirea relațiilor de prietenie româno-sovietice și a conlucrării rodni
ce dintre România și U.R.S.S. este reflectată pe spații ample de mijloace
le de informare in masă din numeroase state ale lumii.
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întreaga presă sovietică a rezer
vat spații ample pântru reportaje 
șl fotografii privind desfășurarea 
vizitei de la București, relevîn- 
du-se «importanța și semnificația 
politică a întîlnirii și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaciov.

„PRAVDA" își intitulează unul 
dintre reportaje : „Cu căldură și 
ospitalitate", evidențiind atmosfera 
în care s-a desfășurat întreaga vi
zită. „Pravda", celelalte ziare so
vietice au publicat textul integral 
al toasturilor rostite de cei doi 
conducători la dineul oficial oferit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
onoarea tovarășului Mihail 
Gorbaciov. Sub titlul „Să facem 
viața oamenilor muncii mai bogată, 
mai plină", „Pravda" a relatat des
pre marea adunare populară con
sacrată prieteniei româno-sovietice, 
publicind de asemenea textele in
tegrale ale cuvin țărilor rostite la 
adunare de cei doi conducători de 
partid. Mitingul de masă ce a avut 
loc la București — scria ziarul — a 
fost denumit adunarea populară 
consacrată prieteniei româno-sovie
tice. în aceste cuvinte — evidenția
ză ziarul - se subliniază atît im
portanța, cît și caracterul reprezen
tativ, cu adevărat popular, al în
tîlnirii.

• .....
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cerea și dezvoltarea planificată a In
dustriei naționale. „Inițierea planu
rilor cincinale de dezvoltare econo- 
mico-sociailă și a planului de electri
ficare — se arată — au creat baza 
tehnico-materia'lă a socialismului. 
Ulterior s-a realizat cooperativizarea 
agriculturii, ceea ce a condus la ge
neralizarea relațiilor socialiste de 
producție în întreaga economie na
țională și la crearea unei economii 
socialiste unitare".

Publicația peruană relevă marele 
moment de importanță istorică, al ale
gerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului, a destinelor 
țării : „Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, care a avut 
loc în 1965, a adoptat un amplu pro
gram, de dezvoltare socialistă a țării. 
Nicolae Ceaușescu. născut în 1918, a 
fost ales secretar1 general al Partidu
lui Comunist Român. La 21 august 
1965. Marea Adunare' Națională a 
aprobat noua Constituție a țării, 
care a proclamat Republica Socia
listă România". Ziarul subliniază

că la 28 martie 1974 „Marea Adunare 
Națională l-a ales pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România".

„în prezent, România, sub condu
cerea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
desfășoară un amplu proces de con
strucție socialistă, aplicînd cu fermi
tate principiile autoconducerii și au
tofinanțării în toate sectoarele acti
vității economice.

Planul cincinal 1986—1990 de dez
voltare economico-socială prevede 
trecerea României de la stadiul de 
țară în curs de dezvoltare la un sta
diu superior, de țară mediu dezvol
tată. în perspectiva anului 2000, țara 
va cunoaște o dezvoltare multilate
rală, in cadrul căreia se vor afirma 
plenar, în toate seatoarele, princi
piile comuniste de muncă și viață". 
Aceste perspective minunate, subli
niază „El Diario", asigură înălțarea 
țării pe noi culmi de progres și ci
vilizație, independența și suverani
tatea patriei.

„ROMÂNIA - 0 PREZENTA TOT MAI ACTIVA 
IN VIATA INTERNAȚIONALA11

Relatări din cotidianul „Jurnal de Brasilia14 și săptăminalul brazilian „Flashes"

Un spațiu Important a fost 
rezervat întîlnirii tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu șl Mihail 
Gorbaciov cu colectivul de oameni 
ai muncii de la întreprinderea „23 
August". Reportajul T.A.S.S. despre 
vizita la acest colectiv de muncă 
este intitulat „Sprijin pe forța cre
atoare a maselor* și relatează pe 
larg intîlnirea și convorbirile celor 
doi conducători cu reprezentanții 
oamenilor muncii de la „23 Au
gust".

Corespondenții speciali al ziaru
lui „Pravda" semnează un reportaj 
despre vizita la întreprinderea „23 
August", sub titlul „O stringere de 
mină muncitorească". Este un pri
lej pentru autorii reportajului de a 
prezenta activitatea 
colectiv muncitoresc 
„uzină-simbol", care, 
ei, „întruchipează cele mai ___
tradiții de muncă și luptă ale cla
sei muncitoare". Ziarul relatează 
despre hotărîrea muncitorilor de Ta 
„23 August" de a traduce in viață 
prevederile înscrise în documentele

ample materiale referitoare la 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov, relatări cu pri
vire la celelalte momente ale 
vizitei.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO" 
arată că in timpul vizitei cei doi 
conducători de partid au examinat 
probleme de principiu ale apro
fundării relațiilor româno-sovieti
ce, constatînd că acestea au atins 
un nivel însemnat și au expri
mat hotărirea de a face tot po
sibilul pentru dezvoltarea con
lucrării între România și U.R.S.S.

Se relevă că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă 
apreciere relațiilor româno-sovie
tice, întemeiate trainic pe deplină 
egalitate, stimă și respect reciproc, 
pe principiile și idealurile nobile 
ale socialismului. Este pusă în re
lief poziția exprimată de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la faptul că schimbările in
tervenite în lume, existenta arme
lor nucleare, a uriașelor arsenale 
de arme de distrugere în masă 
impun un nou mod de gîndire și 
de abordare a problemelor războ
iului și păcii, care să pornească 
de la realitatea că, în condițiile 
actuale, un război cu folosirea 
armelor nucleare esta de ne
conceput De asemenea, referin- 
du-se la conținutul toastului to
varășului Nicolae Ceaușescu, zia
rul arată : în cadrul acțiunilor 
privind întărirea securității și co
laborării europene. România mi
litează consecvent pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii șl conlucrării, fără arme nu
cleare și chimice. Ea sprijină pro
punerile privind realizarea unor 
astfel de zone în centrul și nor
dul Europei, precum și în alte re
giuni ale lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
arată ziarul — a evidențiat con-

Vizita, apreciată drept o contri
buție la întărirea prieteniei tradi
ționale, a raporturilor și conlu
crării prietenești, este reflectată și 
de „ZYCIE WARSZAWY", „RZE
CZPOSPOLITA" și „ZOLNIERZ 
WOLNOSCI", care au evidențiat 
dorința extinderii relațiilor ro
mâno-sovietice. Această vizită a 
suscitat un mare interes în lume 
— scrie „Zycie Warszawy" — evi
dențiind în continuare însemnăta
tea deosebită a pozițiilor exprima
te de cei doi conducători de partid 
privind necesitatea intensificării 
eforturilor in direcția dezarmării. 
Totodată este menționat rolul deo
sebit al propunerii românești pri
vind înghețarea bugetelor și chel
tuielilor militare ale statelor din 
cele două pacte militare. Convor
birile — se arată — s-au concen
trat asupra problemelor legate atit 
de funcționarea C.A.E.R., cit și pe 
probleme bilaterale.

Ziarele iugoslave „BORBA", 
„POLITIKA", „VIESNIK", „DNEV- 
NIK", „VECERNIE NOVOSTI", a- 
genția TANIUG au informat 
despre convorbirile desfășurate 
la București între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov, despre alte mo
mente ale vizitei. în cursul con
vorbirilor, cei doi conducători de 
partid au subliniat că România și 
Uniunea Sovietică vor continua să 
coopereze în vederea întăririi uni
tății dintre partidele comuniste și 
muncitorești în lupta pentru pace 
și colaborare în lume, relevă presa 
iugoslavă.

O atenție deosebită — se men
ționează — a fost acordată proble
melor privind oprirea cursei Înar
mărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rind Ia dezarmarea nu
cleară.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Mihail Gorbaciov au avut, de ase
menea, convorbiri referitoare la

puternicului 
din această 
menționează 

buhe

celui de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R., atașamentul acestora față 
de idealurile păcii șl socialismului.

Sub titlul „U.R.S.S. — România : 
O nouă etapă a colaborării", ziarul 
„IZVESTIA" scrie că în colabora
rea dintre cele două țărî s-a acu
mulat o mare experiență în toate 
domeniile : pe baza ei, relațiile 
dintre țările frățești se pot dezvol
ta în continuare cu succes, deve
nind mai active. Dorința de a îm
bunătăți mecanismul colaborării, 
de a-i aduce modificările necesare 
corespunde cerințelor contempora
neității, pentru aceasta se pronun
ță atît Uniunea Sovietică, cît și 
România,

Ample relatări și comentarii in presa de peste 
hotare despre vizita oficială de prietenie 

pe care, la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o in țara noastră 

tovarășul Mihail Gorbaciov

Ziarul „JORNAL DE BRASILIA" 
— principala publicație care apare 
în Capitala Braziliei — in articolul 
„Romania aniversează independența 
sa", relevă că românii au sărbătorit 
cea de-a 110-a aniversare a procla
mării deplinei independențe a țării. 
Manifestarea 
fășurat la 
zența șefului statului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, arată ziarul. „Cu 
acest prilej — scrie „Jornal de Bra
silia" — a fost evocată victoria de la 
9 mai 1945 asupra fascismului, la case 
România a contribuit efectiv cu ar
mata sa“.

„Deși Unirea principatelor Valahia 
și Moldova a avut loc în 1659, punîn- 
du-se astfel bazele statului național 
unitar român, numai la 9 mai 1877 
s-a consolidat deplina independență 
a țârii, prin participarea României la 
războiul ruso-turc, care a culminat cu 
eliberarea popoarelor din Balcani de 
sub jugul otoman — scrie ziarul bra
zilian. In Încheiere se arată că „la 
aniversarea evenimentului respectiv 
s-a reafirmat hotărîrea României de 
a-și apăra dezvoltarea sa liberă și 
suverană șl de a promova activ po
litica sa externă de pace".

Săptăminalul brazilian „FLASHES" 
Înserează, de asemenea, două 
mari articole. în cel intitulat „Româ
nia: dezvoltare, colaborare, pace" se 
arată, din chiar primele rînduri, că 
„in anii care au trecut de la victo
ria revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă din august 1944, România a con
tinuat să parcurgă noi trepte de pro
gres și civilizație, demonstrînd imen
sa capacitate creatoare a unei națiuni 
libere și independente".

„Aceste realizări — se subliniază 
în articol — au necesitat alocarea de 
fonduri de Investiții și încorporează 
in ele, în același timp, mari resurse 
de entuziasm, abnegație și geniu 
creator. Rezultatele au recompensat 
pe deplin eforturile făcute. Ca ur
mare, venitul național a crescut in 
aceste patru decenii de peste 32 de 
ori, ceea ce a permis crearea pen
tru toți fiii patriei de condiții demne 
de muncă și viață".

„România — relevă „Flashes" — a 
obținut dezvoltarea sa și continuă să 
se dezvolte prin efortul propriu. Așa 
cum a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu, „tot ceea ce am 
realizat este rezultatul și meritul 
muncii eroice a clasei muncitoare, a 
intelectualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, a Întregii națiuni române. Rea
lizările obținute de România în dez
voltarea economică demonstrează 
forța creatoare a unui popor pe de
plin stăpin pe destinul său, care își 
edifică o viață așa cum o dorește".

într-un alt articol, intitulat „Po
porul român: permanență istorică la
tină in estul Europei", publicația 
„Flashes" subliniază că „poporul ro
mân, unul dintre cele mai vechi po
poare din Europa, a purtat cu sine 
de-a lungul secolelor mindria des-

principală s-a des- 
București, în pre-
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cendenței sale din daci și romani. 
El s-a format și s-a dezvoltat pe tot 
teritoriul vechii Dacii, de-a lungul 
unui proces istoric complex de con
viețuire a dacilor cu romanii, de în
trepătrundere a civilizației dace cu 
civilizația romană, acumulînd prin 
secole o bogată experiență de viață 
națională unitară și de luptă pentru 
păstrarea entității sale". „Teritoriul 
dintre Marea Neagră, Dunăre și 
Munții Carpați a fost dintotdeauna 
teritoriu al românilor și strămoșilor 
lor dacii".

Evocind date și evenimente din 
istoria îndelungată a poporului nos
tru,/„Flashes" arată: „Insulă etnică", 
românii au prezentat dintotdeauna 
profunde caracteristici care le-au 
definit unitatea : o limbă proprie, 
practic fără dialecte, strînse relații 
economice și o cultură unitară, care 
au alimentat permanent conștiința 
originii comune de neam. Dintot
deauna românii au nutrit Idei de 
libertate, independență și unitate po
litică statală".

Evocind vitregia unor vremuri în
depărtate, „Flashes" arată că .îm
prejurări de natură obiectivă nu au 
permis românilor să se organizeze de 
la început intr-un singur stat poli
tic. Presiunea exercitată de po
poarele migratoare, condițiile proprii 
regimului feudal și factorii externi 
nefavorabili au avut ca rezultat or
ganizarea separată a Valahiei, Mol
dovei și Transilvaniei. Deși au trăit 
separat din punct de vedere politic și 
au fost supuse presiunilor continue 
ale vecinilor, românii și-au păstrat 
conștiința că aparțin aceluiași po
por".

Săptăminalul brazilian reliefează, 
apoi, că „istoria poporului român 
este marcată de o permanentă luptă 
pentru a-și apăra existența, unita
tea, independența". Totodată, este 
afirmată dorința de pace a poporului 
nostru, dorința de a trăi în pace cu 
toate popoarele. în context, se 
arată că în concepția României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
istoria trebuie și poate servi „apro
pierii și înfrățirii intre popoare", 
trebuie să fie o istorie „a prieteniei 
și colaborării". „Flashes" citează 
cuvintele președintelui României, 
care s-a pronunțat întotdeauna pen
tru colaborare, pentru schimburi de 
experiență, dar s-a pronunțat hotărit 
împotriva oricărui amestec în trebu
rile interne : „Nu am acceptat acest 
lucru in nici o împrejurare șl nu 
vom accepta nici astăzi și nicicînd 1 
Problemele României, ale dezvoltă
rii socialiste se rezolvă de către 
poporul român in întregul său, în 
deplină unitate, de către forța sa 
conducătoare — Partidul Comunist 
Român !“.

într-un subcapitol, sugestiv Intitu
lat „România: O națiune dornică să 
trăiască in pace", „Flashes" scrie în 
încheiere : „Drumul străbătut de 
România în întreaga sa istorie 
demonstrează eforturile și realizările 
unei națiuni dornice să trăiască in 
pace cu toate popoarele lumii, coro
lar al politicii externe a României 
socialiste, tot mai activ prezentă in 
viața internațională".

Articolul este însoțit de o fotogra
fie cu următorul text : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu luptă, neobosit in 
favoarea păcii". (Agerpres)

în ceea ce privește viața inter
națională — subliniază ziarul — 
problema problemelor rămine cursa 
înarmărilor. U.R.S.S. și România 
sint la fel de îngrijorate din cauza 
creșterii arsenalelor de arme nu
cleare nimicitoare. Opinia lor este 
unanimă — preocuparea pentru 
existența omenirii reclamă o nouă 
gîndire politică, o nouă abordare a 
problemelor războiului și păcii. A- 
ceastă poziție este exprimată de 
cursul identic al politicii externe 
adoptate de cele două țări ale 
noastre. „Izvestia" evidențiază fap
tul că in România și-a găsit un 
larg sprijin propunerea U.R.S.S. 
privind lichidarea, pe etape, pină 
in anul 2000, a tuturor armelor nu
cleare. Ca un prim pas îndreptat 
spre asigurarea securității in Eu
ropa, poporul român a salutat ho- 
tărirea Uniunii Sovietice de a se
para din pachetul negocierilor so- 
vieto-americane rachetele cu rază 
medie de acțiune.

La rindul 6ău, Uniunea Sovietică 
sprijină propunerile României în
dreptate spre realizarea păcii și 
dezarmării, Intre care și inițiativa 
comună româno-bulgarâ privind 
instituirea in Balcani a unui cli
mat de încredere, de transformare 
a regiunii într-o zonă a păcii, înțe
legerii reciproce și colaborării, in
tr-o zonă liberă de armele nucleare 
și chimice.

Ziarul apreciază vizita drept o 
etapă importantă In dezvoltarea 
relațiilor frățești dintre cele două 
țări, un eveniment important in 
viața internațională. Întîlnirile și 
convorbirile au demonstrat că Uni
unea Sovietică și România sint 
ferm hotărite să acționeze în con
tinuare în direcția întăririi unității 
țărilor socialiste, a unei păci trai
nice și a securității popoarelor, re
levă „Izvestia".

Revista „NOVOE VREMEA" își 
însoțește materialul consacrat vizi
tei cu o fotografie înfățișindu-i 
alături pe cei doi conducători în 
Piața Victoriei, ca expresie a sen
timentelor pe care și le nutresc re
ciproc popoarele român și sovietice. 
Aceeași publicație inserează, sub 
titlul „Tara in cifre", o serie de 
date despre dezvoltarea economică 
a României socialiste.

Vizita secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S. a fost pe larg 
prezentată și in emisiunile POSTU
RILOR SOVIETICE DE RADIO, 
precum și de către TELEVIZIUNE, 
care și-a însoțit relatările și co
mentariile cu imagini filmate.

Sub titluri semnificative ca 
„Prietenie ji colaborare in inte
resul păcii și al socialismului", 
„Dezvoltarea bunei vecinătăți și a 
colaborării". „Socialismul creator 
este o realizare a maselor popu
lare". „Perspective largi pentru 
dezvoltarea colaborării", „Contri
buția la adincirea prieteniei și 
colaborării" și „tn interesul 
păcii și socialismului", zia
rele centrale bulgare „RABOTNI- 
CESKO DELO", „OTECESTVEN 
FRONT", „ZEMEDELSKO ZNA- 
ME“, „TRUD", „NARODNA AR
MIA", „NARODNA MLADEJ", 
„NOVA SVETLINA" șl „KOOPE- 
RATIVNO SELO" au publicat

lucrarea «trînsă dintre România și 
Uniunea Sovietică Ia O.N.U. și In 
alte organisme internaționale ți a 
exprimat convingerea că această 
conlucrare se va întări ți mal 
'mult tn viitor, că irtiprfe'tinM ’ tu 
celelalte state socialiste, cu. forțe
le progresiste, iubitoare de pace 
din întreaga lume, cele două țări 
își vor aduce o contribuție tot 
mal importantă la afirmarea fermă 
a politicii de dezarmare, de co
laborare, Independență și pace.

într-un comentariu redacțional, 
același ziar, referindu-se la adu
narea consacrată prieteniei româ
no-sovietice, scoate in relief apre
cierea dată de tovarășul M. Gor
baciov propunerii României și 
Bulgariei privind transformarea 
Balcanilor în zonă liberă de arme 
nucleare și chimice. Conducătorul 
de partid sovietic — scrie ziarul — 
declară că U.R.S.S. este gata să 
prezinte garanțiile necesare pri
vind neamplasarea ți nefolosirea 
în această zonă a armelor nu
cleare și chimice.

într-o corespondență din Bucu
rești, agenția bulgară de presă 
B.T.A. evidențiază că In timpul 
vizitei nu numai că a fost consoli
dat ceea ce s-a obtinut în dome
niul colaborării, dar au fost con
turate căi noi pentru dezvoltarea 
In continuare a relațiilor sovieto- 
române. Agenția subliniază că to
varășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat pe larg profundele transfor
mări revoluționare petrecute în 
societatea românească în cele peste 
patru decenii de construcție socia
listă, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului, acțiunile în
treprinse pentru Îndeplinirea Pro
gramului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Ample relatări șl comentarii cu 
privire la vizita de la București a 
publicat presa cehoslovacă.

Conducătorii celor două partide 
— evidențiază „RUDE PRAVO" — 
au examinat stadiul relațiilor ro
mâno-sovietice și căile extinderii 
lor tn viitor și au constatat 
că aceste relații au atins un 
nivel considerabil. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu țl Mihail Gor
baciov — se arată — au subliniat 
necesitatea realizării programului 
de lungă durată privind colabora
rea economică și tehnico-științifică 
dintre România și U.R.S.S. și ri
dicarea nivelului calitativ al con
lucrării prin promovarea de forme 
avansate, care corespund condiții
lor actuale. Foarte importante sînt 
colaborarea In domeniul supra
structurii, contactele și legăturile 
dintre colectivele de lucru si oa
menii muncii din ambele, țâri.

Se relevă. In continuare, că cel 
doi conducători de partid au evi
dențiat importanta Inițiativelor de 
politică externă ale țărilor socia
liste în lupta pentru înlăturarea 
pericolului de război nuclear, pen
tru dezarmare și reducerea con
fruntării militare In Europa. A fost 
exprimat considerentul că este ne
cesară activizarea eforturilor pri
vind soluționarea unor probleme 
stringente, cum sînt realizarea unui 
acord asupra lichidării rachetelor 
cu rază medie de acțiune, redu
cerea armamentelor strategice cu 
50 la sută, Încetarea experiențelor 
nucleare și preîntîmpinarea mili
tarizării Cosmosului.

„TRYBUNA LUDU", celelalte 
ziare poloneze au reflectat convor
birile la nivel Înalt prezentind 
principalele momente ale vizitei. 
PRESA CENTRALĂ, POSTURILE 
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE 
POLONEZE au subliniat ideile 
conținute in Comunicatul comun 
româno-sovietic.

relațiile bilaterale ți perspectivele 
extinderii lor, la cooperarea în ca
drul Tratatului de la Varșovia șl 
al C.A.E.R., la situația în cadrul 
mișcării comuniste și muncitorești 
iht'ernâționâre șl la unele proble
me mondiale majore.

Din Comunicatul comun româno- 
sovietic, agenția Taniug subli
niază poziția celor două țări pri
vind faptul că dezarmarea repre
zintă problema fundamentală a zi
lelor noastre.

Mijloacele de Informare ungare 
— cotidianele „NEPSZABADSAG", 
„MAGYAR NEMZET", „MAGYAR 
HIRLAP", „EȘTI HIRLAP" si 
„NEPSZAVA", RADIOUL și TE
LEVIZIUNEA — au relatat despre 
vizita in România a secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S. Refe
rindu-se la convorbiri, cotidianul 
„Magyar Hirlap" subliniază că cei 
doi conducători s-au informat re
ciproc cu privire la situația internă 
din România și, respectiv. Uniunea 
Sovietică, despre transpunerea în 
viață a hotărârilor congreselor celor 
două partide comuniste și au trecut 
tn revistă problemă actuale ale si
tuației Internaționale.

Cotidianul „Nepszâbadsag" pre
zintă pe larg aprecierile făcute de 
cei doi conducători de partid in 
toasturile rostite la dineul oficial. 
Relatindu-se despre adunarea 
populară desfășurată la București, 
se citează din cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu refe
ririle la principiile pe care se ba
zează relațiile dintre cele două 
țări, partide și popoare, la perspec
tivele pe care le deschide actuala 
vizită pentru dezvoltarea conlucră
rii bilaterale in toate domeniile. 
Din Comunicatul comun sint citate 
principalele aspecte abordate în ca
drul convorbirilor oficiale, fiind 
evidențiate problemele actuale ale 
construcției socialiste din cele două 
țări, ale relațiilor bilaterale, precum 
și cele referitoare la situația in
ternațională.

Relatări și comentarii cu privire 
la vizită au fost publicate de presa 
din R.D. Germană. Ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND" a evidențiat 
caracterul fructuos al schimbului 
de opinii care a avut loc și dorința 
exprimată ca pe baza acordurilor 
convenite să se adîncească în con
tinuare colaborarea dintre cele 
două partide șl țări. De asemenea, 
a fost evidențiată năzuința spre o 
cooperare și mai activă pe plan in
ternațional. Armele nucleare, a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nu pot da mai multă securitate, 
dimpotrivă, ele sporesc Insecu
ritatea popoarelor.

Ziarul a publicat, de asemenea, 
cuvîntârile celor doi conducători de 
partid rostite la adunarea consa
crată prieteniei româno-sovietice. 
Textul este Însoțit de fotografiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Mihail Gorbaciov.

Ziarele „BERLINER ZEITUNG" 
ți „NAȚIONAL ZEITUNG" au pu
blicat, de asemenea, informații 
despre încheierea convorbirilor la 
nivel înalt româno-sovietice și des
pre hotărirea celor două țări de a 
aprofunda colaborarea bilaterală și 
conlucrarea pe plan Internațional.

Hotărirea exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov cu privire la ex
tinderea cooperării economice din
tre cele două țări este relevată de 
agenția CHINA NOUA, care subli
niază că în Comunicatul comun a 
fost reafirmată voința comună de a 
spori rolul colaborării bilaterale. Se 
arată, de asemenea, că s-a hotărit 
să se încurajeze contactele directe 
între întreprinderi ale industriei de 
vîrf, să se creeze întreprinderi

mixte de producție șl cercetare, 
pentru satisfacerea nevoilor proprii 
și pentru majorarea exporturilor pe 
piața internațională. Subliniind a- 
precierea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind faptul 
că vizita tovarășului Mihail Gorba
ciov este o expresie a bunelor re
lații dintre România și U.R.S.S., 
dintre cele două partide și dintre 
popoarele român și sovietice, „Chi
na Nouă" arată că în cursul con
vorbirilor a fost reafirmată hotări
rea României și Uniunii Sovietice 
de a conlucra activ pe arena mon
dială pentru a-și aduce contribuția 
la promovarea fermă a politicii de 
dezarmare și pace.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov și-au exprimat în 
același timp hotărirea de a acționa 
și in viitor pentru întărirea unită
ții și a conlucrării dintre partidele 
comuniste și muncitorești, în lupta 
pentru triumful cauzei păcii și 
colaborării în lume, arată agenția. 

_Referindu-se la conținutul cu- 
vintării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „China Nouă" 
pune în evidență sublinierea că 
viața, realitățile au demonstrat și 
demonstrează diversitatea căilor și 
formelor de construire a socialis
mului de la o țară la alta. Numai 
ținindu-se seama de această diver
sitate și numai respectindu-se drep
tul fiecărei țări de a-și stabili de 
sine stătător, în funcție de condi
țiile sale concrete, căile și formele 
de dezvoltare se pot asigura edifi
carea cu succes a noii orinduiri, în
tărirea colaborării și creșterea for
țelor socialismului in general.

In relatările cu privire la vizită 
agenția PRENSA LATINA mențio
nează că in centrul convorbirilor 
s-au aflat relațiile de cooperare 
dintre cele două partide. dintre 
cele două țări, precum și probleme 
internaționale de actualitate, cum 
sint dezarmarea și pacea.

Informînd despre adunarea popu
lară consacrată prieteniei româno- 
sovietice. ziarul „AL MAGHREB" 
scrie : Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov au anunțat că au conve
nit intensificarea cooperării bilate
rale. De asemenea, au evidențiat 
convergenta punctelor lor de vede
re în domeniul politicii externe. 
Conducătorul român sprijină iniția
tivele sovietice de dezarmare, iar 
M. Gorbaciov salută propunerile 
României și ale Bulgariei privind 
neadmiterea armelor nucleare și 
chimice în Balcani.

Agenția kuweitiană KUNA pune 
accentul pe faptul că în cuvintarea 
rostită Ia marea adunare populară, 
consacrată prieteniei româno-sovie
tice. președintele României s-a 
referit la principalele direcții ale 
activității de partid in vederea în
deplinirii sarcinilor stabilite de 
cel de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R. în acest context — se rele
vă — o atenție deosebită este acor
dată modernizării forțelor de pro
ducție, aplicării unor metode noi 
de conducere și întăririi rolu
lui conducător al P.C.R. Atit 
Nicolae Ceaușescu, cît și M. Gorba
ciov s-au referit la problemele 
esențiale ale adincirii relațiilor din
tre cele două țări.

Ziarul francez ..L’HUMANITE" a 
relatat pe larg despre desfășurarea 
vizitei, subliniind importanța deo
sebită a acesteia. Ziarul arată că. in 
domeniul dezarmării. România sus
ține propunerile sovietice vizlnd re
tragerea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa. Semnatară 
a apelului de la Budapesta privind 
reducerea forțelor armate din Eu
ropa, România înțelege să-și aducă 
propria contribuție și a organizat, 
în noiembrie 1986, un referendum 
privind reducerea cu 5 la sută a 
propriilor cheltuieli militare. De 
asemenea, ea se pronunță pentru 
crearea unei zone fără arme nu
cleare și chimice în Balcani, pozi
ție susținută și de M. Gorbaciov.

Presa italiană s-a referit pe larg 
Ia vizita de la București. Cotidiane 
ca „IL GIORNALE", „IL TEMPO", 
„PAESE SERA", L’UNITA", „IL 
POPOLO", „AVANTI", „LA RE
PUBLICA", „IL GIORNO", „IL 
RESTO DEL CARLINO", „IL 
MATTINO" și altele au evidențiat 
in articolele lor politica de pace 
promovată de țara noastră, contri
buția hotărîtoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea 
relațiilor internaționale ale Româ
niei. Este relevată evoluția rela
țiilor româno-sovietice, fiind pre
zentată poziția celor două țări față 
de problemele majore ale lumii 
contemporane.

Agenția spaniolă E.F.E. eviden
țiază din conținutul schimbului de 
păreri româno-sovietic la nivel 
înalt problematica legată de dez
voltarea relațiilor bilaterale în do
meniile economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și in alte domenii de 
interes comun. în ceea ce privește 
situația internațională, "este re
levată aprecierea că ambele țări 
consideră drept problemă funda
mentală oprirea cursei înarmărilor, 
pentru a nu permite o catastrofă 
nucleară.

în relatările privind intîlnirea 
româno-sovietică la nivel înalt de 
la București, agenția D.P.A. din 
R.F. Germania relevă că cei doi 
conducători și-au reafirmat hotă
rirea de a conlucra pe arena mon
dială pentru soluționarea proble
melor complexe cu care se con
fruntă omenirea.

Ziarul „EL MOUDJAHID", 
POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE ALGERIENE au relatat 
despre convorbirile la ' nivel înalt 
româno-sovietice, fiind subliniate, 
îndeosebi, preocupările economice 
aflate in centrul atenției celor doi 
conducători de partid in cursul 
vizitei.

BULETINUL DE ȘTIRI AL CA
SEI ALBE pune accentul pe faptul 
că tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov au acordat o 
atenție specială, în cadrul convorbi
rilor axate pe probleme internațio
nale. eforturilor de dezarmare, 
reducerii încordării și întăririi 
securității in Europa și in lume.

(Agerpres)
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