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Răspundere muncitorească pentru realizarea 
planului si creșterea eficientei economice

FINA LA 10 APRILIE

înscriindu-se Pe linia consecven
tă cu care conducerea partidului 
urmărește înfăptuirea programului 
de dezvoltare economico-socială a 
tării, recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
desfășurată sub președinția tova
rășului Nicolae Ceausescu, a anali
zat o serie de probleme de maximă 
importantă pentru perfectionarea 
activității productive, pentru mo
bilizarea mai puternică a tuturor 
oamenilor muncii in vederea înde
plinirii în condiții cît mai bune a 
sarcinilor de plan, creșterii eficien
tei economice si întăririi continue 
a proprietății socialiste. In acest 
sens. Raportul privind analiza pe 
bază de bilanț a rezultatelor obți
nute Pe ansamblul economiei na
ționale, formarea si utilizarea re
surselor financiare în anul 1987 a 
pus în evidentă progresele înregis
trate în dezvoltarea intensivă si 
modernizarea industriei, in spori
rea competitivității produselor ro
mânești pe piața internațională, in 
creșterea producției de cereale. în 
ridicarea nivelului jde trai material 
si spiritual al întregului popor. 
Toate acestea s-au reflectat pozi
tiv in situația financiară de an
samblu a tării, asigurîndu-se re
sursele necesare pentru finanțarea 
în bune condiții a obiectivelor de 
plan, menținerea echilibrului buge
tar si financiar, realizarea unei

circulații bănești sănătoase, aplica
rea fermă a politicii de stabilitate 
a preturilor. Esențial este acum, in 
spiritul cerințelor formulate de to
varășul Nicolae Ceausescu, să se 
tragă toate concluziile din activi
tatea desfășurată anul trecut si să 
se ia măsuri hotărite pentru înlă
turarea neajunsurilor care s-au 
manifestat și îmbunătățirea între
gii munci, oentru asigurarea in 
toate domeniile a unui nivel cit 
mai ridicat de calitate si eficientă, 
pentru îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan Pe acest an.

In centrul atenției tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii tre
buie să se situeze, potrivit exigen
telor noului mecanism economico- 
financiar. întărirea autogestiunii si 
autofinanțării, reducerea cheltuie
lilor materiale si de producție, per
fectionarea sistemului de finanțare 
si creditare, astfel incit să se asi
gure creșterea rentabilității tutu
ror întreprinderilor. Practic, oină 
la sfîrsitul primului trimestru al 
anului, asa cum a stabilit Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. trebuie să nu mai existe 
nici o unitate industrială sau agri
colă care să lucreze cu pierderi. 
Evident, pentru aceasta este nece
sar ca Ministerul Finanțelor, insti
tuțiile bancare, toti factorii de răs
pundere cu atribuții în acest do
meniu să ia măsuri ferme în ve

derea întăririi autoconducerii mun
citorești si autogestiunii economi- 
co-financiare. gospodăririi si folo
sirii cu maximă chibzuință a fon
durilor materiale si financiare, 
creșterii vitezei de rotație a mij
loacelor circulante, prevenirii ori
căror forme de risipă. întăririi con
trolului asupra cheltuielilor de 
orice fel. sporirii răspunderii co
lective si individuale pentru mo
dul în care sînt utilizate bunurile 
încredințate de societate oamenilor 
muncii din fiecare întreprindere, 
apărării si dezvoltării neîntrerup
te a proprietății socialiste.

Fără îndoială, mecanismul eco- 
nomico-financiar se bazează si poa
te funcționa normal numai în mă
sura în care activitatea productivă 
este astfel organizată îneît să asi
gure îndeplinirea ritmică, integrală 
a prevederilor de Pian la toti indi
catorii, și în primul rînd la produc
ția fizică si export. Iată de ce este 
necesar ca. încă din aceste zile, 
concomitent cu întărirea ordinii și 
disciplinei în utilizarea resurselor 
materiale și financiare, să se ia toa
te măsurile ce se impun pentru fo
losirea integrală, judicioasă, cu in
dici superiori a mașinilor si insta
lațiilor din dotare, a tuturor capa
cităților de producție, domeniu în 
care se înregistrează unele rămâ
neri în urmă într-o serie de uni
tăți si sectoare de activitate. Asa

cum a subliniat în mai multe rîn- 
duri secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
în acest an s-au asigurat prin olan 
toate condițiile necesare oentru 
desfășurarea normală, în ritmuri 
înalte a activității productive. Iar 
rezultatele obținute în perioada 
care a trecut, de la începutul anu
lui demonstrează că acolo unde 
s-au luat din timp măsuri pentru 
temeinica organizare a producției 
si a muncii, unde organizațiile de 
partid și-au înțeles pe deplin răs
punderile ce le revin si au acțio
nat ferm pentru mobilizarea resur
selor disponibile, sarcinile de olan 
au fost îndeplinite si chiar substan
tial depășite.

Totuși. în activitatea productivă 
din unele unităti si sectoare ale 
economiei se fac simtite o serie de 
neajunsuri, se înregistrează res
tante la anumite sortimente si pro
duse. contractele . încheiate nu sînt 
onorate întotdeauna la termenele 
prevăzute. De altfel, pe de o parte, 
asa se si explică greutățile întim- 
pinate uneori în aprovizionarea 
tehnico-materială. greutăți care 
constituie un serios impediment in 
desfășurarea normală a producției 
în unele unităti economice. Pe de 
altă parte, asa cum s-a arătat la re-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Insămînțărîle - încheiate 
pe întreaga suprafață!
• Chiar dacă în unele zone mai cad ploi temporare, în 

toată țara există condiții să se lucreze pe un front larg la pre
gătirea terenului și semănat

® Ritmul de lucru este în creștere, dar nu încă pe măsura 
cerințelor și a posibilităților

® Concomițent cu creșterea vitezelor zilnice, pretutindeni 
mecanizatorii și specialiștii trebuie să dovedească maximă răs
pundere față de calitatea lucrărilor

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acum, fiecare oră, fiecare zi contează mult în 
bătălia pentru urgentarea însămînțărilor! Munciți fără 
răgaz pentru a grăbi semănatul, pentru a pune o bază 
solidă recoltelor mari din acest an!

Prioritățile economiei
priorități ale muncii

în cadrul marelui forum al co
muniștilor, Conferința Națională a 
partidului, în organismele democra
ției muncitorești-revoluționare. din
tre care menționăm plenara Consi
liului Național al Oamenilor Mun
cii, plenara lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei A- 
limentare. Silviculturii și Gospodări
rii Apelor și recenta Conferință pe 
țară a președinților consiliilor 
populare, au fost analizate 
larg rezultatele din primii 
ani ai cincinalului 1986—1990 
au fost stabilite măsurile pentru 
realizarea în cele mai bune condi
ții a planului pe 1988 și pe între
gul cincinal. De asemenea, în recen
ta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care a exa- 
ininat, între alte probleme impor
tante. și analiza pe bază de bilanț a 
rezultatelor obținute în 1987 pe an
samblul economiei naționale, secreta
rul general al partidului a cerut or
ganelor de partid, conducerilor de 
ministere, centrale și întreprinderi să 
tragă toate concluziile din activita
tea desfășurată in anul trecut și să 
ia măsuri economice și politico-or- 
ganizatorice hotărite pentru obține
rea unor rezultate mult mai bune în 
acest an. Hotărîrile, planurile și 
programele ce au fost adop
tate pentru acest an co
respund pe deplin intereselor fun
damentale ale propășirii patriei, ca
pacității poporului nostru, a oame
nilor muncii, forței materiale și 
umane a construcției socialiste din 
România.

Noua etapă în care am Intrat, de
finită cu o (mare forță clarvăzătoa
re și înaltă rigoare științifică de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, drept 
faza superioară a făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și creării condițiilor pentru trecereâ 
la edificarea societății comuniste, 
este hotărîtoare pentru înfăptuirea 
obiectivului strategic stabilit de 
Congresul al XIII-lea al partidului 
de transformare a României din țară 
socialistă in curs de dezvoltare in 
țară socialistă mediu dezvoltată. în
făptuirea obiectivelor complexe ale 
acestei noi etape, calitativ superi- 
.oară. în care precumpănesc factorii 
de ordin intensiv în realizarea pro-

pe 
doi 

și

gramelor de dezvoltare economico- 
socială, a planului la toți indicato
rii impun perfecționarea muncii po- 
litico-organizatorice si educative a 
organelor și organizațiilor de partid, 
care au datoria să asigure creșterea 
eficientei conducerii politice a între
gii activități. După cum este firesc, 
obiectivele de ordin economic de
termină in cea mai mare măsură 
conținutul întregii munci de partid. 
Tocmai de aceea munca politico-or- 
ganizatorică este chemată să dea via
ță programelor, hotănrilor și mă
surilor elaborate, să orienteze cu 
precădere eforturile către acțiunile, 
domeniile și sectoarele prioritare, să 
stabilească și să repartizeze forțele 
necesare realizării obiectivelor, să 
încredințeze sarcini precise activu
lui, comuniștilor, să asigure inte
grarea activă a membrilor organelor 
de partid, a altor comuniști în via
ta colectivelor. în rezolvarea pro
blemelor. să îndrume competent și 
să. controleze sistematic îndeplinirea 
tuturor prevederilor de plan. Așa 
cum a subliniat în repetate rînduri 
secretarul general al partidului, in 
acest an — hotărîtor pentru înde
plinirea întregului cincinal — tre
buie să se acționeze cu întreaga e- 
nergie, cu spirit revoluționar, pen
tru realizarea ritmică, integrală a 
producției fizice. în structura sorti
mentală planificată, a celorlalți in
dicatori de plan, pentru înfăptuirea 
tuturor obiectivelor cuprinse în pro
gramele speciale adoptate, pentru a 
asigura utilizarea cu randament ma
xim a capacităților de producție, fo
losirea rațională, cu înaltă eficien
tă. a materiilor prime și materiale
lor. realizarea în termen și în con
diții de calitate a investițiilor și re
parațiilor capitale. Totodată, trebuie 
acordată toată atenția înfăptuirii 
neabătute a prevederilor din progra
mele de perfecționare a organizării 
și modernizare a proceselor de pro
ducție, introducerii rapide, în toa
te domeniile, a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, creș
terii mai accentuate a productivi
tății muncii prin extinderea meca
nizării. automatizării și robotizării 
proceselor de fabricație. O sarcină 
prioritară a organelor și organizații
lor de partid este asigurarea înfăp
tuirii integrale a planului de ex-

Gh. ATANASIU
(Continuare în pag. a II-a)

în toiul campaniei 
pentru a 

desfășurare organe-

imagine grăitoare a dezvoltării edilitare a țării
Foto : E. Dichiseanu

port, sporirea eficientei șl compe
titivității produselor românești, ri
dicarea continuă a nivelului tehnic 
și calitativ al acestora, livrarea lor 
la termen. în conformitate cu pre
vederile contractuale.

Ne aflăm 
agricole de primăvară, 
cărei bună 
le și organizațiile de partid iau 
toate măsurile politico-organizatori- 
ce care să asigure o puternică mo
bilizare a tuturor oamenilor muncii 
de la sate, utilizarea cu randament 
maxim a tractoarelor și celorlalte 
mijloace mecanice, astfel ca toate 
lucrările să fie încheiate în timp 
optim. Executarea la înalt ni
vel calitativ. în conformitate cu cele 
mai noi cuceriri ale științei agrico
le. a tuturor lucrărilor, îndeplinirea 
riguroasă a programelor din agricul
tură vor duce la obținerea de pro
ducții ridicate, sigure și stabile, la 
înfăptuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare.

Experiența bună a muncii de partid 
demonstrează că reușita tuturor ac-
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CONSTANȚA : Intensă activitate portuară
Portul Constanța, prin care se 

realizează peste 70 la sută din ac
tivitatea de comerț exterior a 
României, înregistrează in această 
perioadă o activitate intensă de 
trafic. La danele operaționale, 
peste 60 de nave românești și sub 
diferite pavilioane încarcă produ
se industriale românești — lami
nate. mașini și utilaje, produse chi
mice, materiale de construcții și al
tele sau descarcă fosfați, minereu

de fier, cocs și alte mărfuri aduse 
din import. Colectivele celor 7 în
treprinderi de exploatare portuară 
au realizat la export o depășire a 
planului cu 19 la sută. Aceste re
zultate se datoresc reducerii timpu
lui de staționare a navelor sub o- 
perațiuni de încărcare-descărcare, 
prin folosirea metodelor moderne 
de operare, cum ar fi conteineri- 
zarea, paletizarea și altele. 
(George Mihăescu).

MUREȘ : Livrări suplimentare la export
Mobilizîndu-se exemplar pentru 

îndeplinirea ritmică și in condiții 
de înaltă calitate a planului la ex
port. chimiștii d.e pe cele două mari 
platforme din Tîrgu Mureș și 
Tîrnăveni au obținut realizări deo
sebite în onorarea obligațiilor con
tractuale la export. Astfel. în pe
rioada care a trecut din acest an, 
lucrătorii de Ia Combinatul chimic 
„Azomureș" au pus la dispoziția

partenerilor externi, în plus față 
de sarcinile de plan, un volum de 
îngrășăminte chimice, cu un conți
nut ridicat de azot, fosfor și pota
siu, în valoare de peste 43 milioane 
lei. La rîndul lor, chimiștii din 
Tîrnăveni au depășit, în perioada 
menționată, planul la .export cu 8 
la sută față de prevederile planu
lui. (Gheorghe Giurgiu).

Vatră
de cultură

A FI PA TRIOT ASTĂZI
Supremă certitudine, pa

tria este eternitatea trăită 
de fiecare, este șansa fiecă
ruia de a participa la veș
nicie. Pentru că ea vine din 
secoli și din milenii pentru 
a merge de acum înainte în 
secoli și în milenii — iar fie
care generație adaugă fap
telor celor ce au fost pro
priile sale fapte ce se vor 
uni cu cele ale viitorului..

A fi patriot, astăzi și în
totdeauna, înseamnă a pune 
mai presus de orice dragos
tea și credința față de pă- 
mintul natal, față de po
porul român, a-1 sluji cu 
devotament nespus, cu în
credere în viitorul său de 
aur ; înseamnă a nu precu
peți nimic pentru libertatea, 
independenta. măreția si 
gloria patriei, a fi întotdeau
na, trup și suflet, în servi
ciul intereselor sale supre
me ; a respecta poporul, a 
iubi limba și cultura lui, a 
trăi istoria sa in vibrația 
permanentei sale deveniri: a 
purta nestinsă in suflet fla
căra admirației, a iubirii 
pentru toți cei care, de-a 
lungul vremilor, în ceasuri 
de negură și viitoare sau in 
ceasuri senine, cu sabia sau 
cuvintul, s-au ridicat pentru 
creșterea patriei române, 
pentru cinstirea ei, nu au 
pregetat s-o apere fie și cu 
prețul vieții ; a iubi poporul, 
rădăcina și coroana tuturor 
împlinirilor, tuturor izbinzi- 
lor, tezaurul de înțelepciune 
în veci nepieritor, rezervor 
inepuizabil de valori 
riale și spirituale.

A fi patriot, astăzi 
totdeauna, înseamnă a 
tua de partea acelor forțe a

ci- 
cu 
in

măsoară 
față de 
centrul 

Partidul

căror acțiune asigură mersul 
înainte al țării, progresul 
neîntrerupt, creșterea pu
terii și avuției poporului ; a 
te situa de partea progresu
lui, de partea libertății și 
independentei patriei și po
porului, de partea înaintării 
sale susținute spre noi și 
mai înalte orizonturi de 
vilizație, așa cum sînt, 
temeinicie, prefigurate 
Programul partidului.

A fi patriot înseamnă a fi 
devotat cu trup și suflet 
cauzei construirii socialis
mului multilateral dezvoltat, 
a comunismului pe pămîn- 
tul românesc. . Devotamentul 
față de patrie se 
prin devotamentul 
socialism, față de 
vital al națiunii.
Comunist Român. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subli
niat în repetate rînduri că 
există o singură măsură a 
spiritului revoluționar — 
fapta revoluționară. Există 
o singură măsură a patrio
tismului în contemporaneita
te — și aceasta este fapta, 
fapta concretă pusă în slujba 
îndeplinirii sarcinilor econo
mice, a dezvoltării continue 
a avuției naționale, a pro
prietății socialiste. A fi pa
triot astăzi înseamnă, pen
tru fiecare, a face tot ceea 
ce depinde de el 
buna desfășurare a 
a milita din toate 
pentru a făuri noi
materiale și spirituale care 
să asigure bunăstarea și fe
ricirea poporului.

întotdeauna a fost așa, dar 
astăzi mai mult decît dri- 
cînd patriotismul înseamnă 
răspundere — răspundere

pentru 
muncii, 
puterile 

valori

mate-

și în- 
te si

față de trecutul, de prezen
tul și de viitorul poporului 
român. Pentru că importan
ta demersului românesc în 
lumea contemporană a cres
cut nemăsurat, pentru că 
sarcinile construcției mate
riale și spirituale in care s-a 
angajat întreaga națiune sint 
mai ample și mai complexe 
decit oricind, pentru că re
voluțiile acestui sfîrșit de 
veac și de mileniu își pun 
amprenta pe fiecare an, 
fiecare zi cu o pregnanță 
mai mare. Răspunderea 
adincește și se amplifică 
măsura mersului înainte, 
măsura amplificării proble
melor pe care le pune dez
voltarea. Răspunderea pa
triotică se dovedește prin 
implicarea în rezolvarea lor, 
prin participarea conștientă 
și creativă la accelerarea 
dezvoltării, prin asumarea 
noilor probleme care se nasc. 
Căci înaintarea nu este nici 
uniformă, nici liniară. Apar 
și unele greutăți — partidul 
nostru, secretarul său gene
ral acordă un loc nu de ul
timul rang relevării lucide a 
dificultăților temporare apă
rute, a neîmplinirilor, unele 
inerente procesului de creș
tere, mobilizării tuturor for
țelor, individuale și colecti
ve. pentru depășirea lor. Din 
perspectiva conștiinței pa
triotice, aceste greutăți sint, 
trebuie să fie puncte de cris
talizare și mai rapidă, șl 
mai evidentă a voinței de a 
învinge a tuturor și a fiecă- 
ruiâ, de depășire a ceea 
este dificil. Este dincolo 
orice îndoială faptul că 
în viața fiecărui ins. ca și 
viața unei colectivități

pe 
tot 
se 
pe 
pe

ce 
de

în

tocmai perioadele cu 
grad de dificultate mai 
dicat decît altele sint 
care pun la încercare voin
ța, capacitatea de luptă, ca
litățile intelectuale și etice.

România se construiește 
acum și aici — in istoria ei 
cuvintele de temelie au fost 
întotdeauna acum și aici. 
Aici muncim, trăim, învă
țăm, ne bucurăm pentru 
roadele propriului efort con
structiv ; acum sînt timpii 
de aur ai istoriei pentru că 
în fața națiunii se află un 
țel măreț, iar dimensiunile 
aureolate ale viitorului ca
pătă contur prin conștiința 
că depinde de fiecare, de 
toți laolaltă, de voința și 
puterea de muncă pentru a 
asigura acest viitor.

A fi patriot astăzi înseam
nă a pune mai presus de 
orice patria română socialis
tă ; a prețui ca pe lumina 
ochilor tot ceea ce s-a îm
plinit, pe calea revoluției și 
construcției socialiste, in Cea 
mai nobilă perioadă din 
istoria ei și a nu precupeți 
nimic pentru a ajunge pe 
noi trepte de progres ; a trăi 
și 
și 
să 
tă 
prețuirea viitorului.

A fi patriot astăzi în
seamnă, la urma urmelor, a 
fi om — în înțelesul adine 
pe care poporul român, după 
veacuri și veacuri de expe
riență, după secoli de înțe
lepciune, l-a dat acestor cu
vinte.

un 
ri- 

cele

a munci în așa fel incit, 
gîndul și fapta fiecăruia 
se înscrie în linia ferici- 
a trecutului și să merite

Georqe-Radu 
CH1ROV1C1

Geografia si istoria spa
țiului in care ne-am ză
mislit ca popor și ne-am 
rinduit ca stat ne-au favo
rizat mult, dar și de mul
te ori ne-au impus, timp 
de un mileniu și jumătate, 
o dezvoltare pe temei eco
nomic și spiritual. rural, 
sătesc. Satele românești 
au fost, dintru început, 
entități bine organizate, 
in care s-a dezvoltat o 
mentalitate sănătoasă, con
trolată cu o viată so
lidară comună. culti- 
vind. cu voință si am
biție, talent și înțelegere, 
demnitatea. libertatea, 
dreptatea, omenia, buna 
înțelegere. Satul a însem
nat trăirea in mijlocul na
turii cu toate binefacerile 
și vicisitudinile ei.

In evul mediu european 
cavalerii au practicat spi
ritul războinic, prădalnic, 
cuceritor., iar orașul a con
stituit sediul meșteșuguri
lor și al comerțului. La 
noi cavalerismul. chiar 
dacă a existat în anume 
forme, s-a manifestat și 
și-a epuizat energiile nu 
în cuceriri și în jafuri, ci 
în lupta cu invadatorii. 
Iar locuitorii satelor, ță
ranii. au alcătuit, in vre- 
mile eroice ale luptei pen
tru libertate, forța princi
pală. „Oastea de țară“ sau 
„oastea cea mare" a fost 
instrumentul prin care, o- 
blăduit de conducători is
cusiți, viteji, geniali s-a 
scris., cu grele sacrificii, 
cronica dreptății româ
nești de la bătăliile de la 
Posada, Vaslui și Călugă
reai pină la cele de la 
Plevna. Mărășești. Oarba 
de Mureș. Păuliș sau Că
rei. Acest fenomen a fost 
scos in evidentă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
in repetate rinduri. anali- 
zîrid rolul satului și al ță
rănimii in trecut și în pre
zent.

Acum, cînd satul româ
nesc trece prin cea mai 
mare și mai adincă. mai 
fundamentală prefacere, 
printr-uri amplu si nece
sar proces de sistemati
zare si modernizare, cind 
tehniqa si știința contem
porană pătrund si în 
sat. cu impetuozitate, mi 
se pare că nu-i zadarnic 
a spune un cuvint despre 
satul românesc ca vatră 
de cultură.

Pe această vatră săteas
că s-a izvodit piua, moara 
cu făcaie. războiul de- țe
sut macaturi, covoare și 
pănură, s-au cusut altițele 
în culori artistic armoni
zate. Pe această vatră, să
tească s-au sculptat porți
le maramureșene, oltene 
sau bistrițene, s-au trafo- 
rat podoabele cerdacurilor 
și s-au cioplit stîlpi pe 
care un artist genial ■ i-a 
luat ca punct de plecare 
pentru izvodirea coloanei 
infinite. Această îndelet
nicire multiplu creatoare, 
numită și „industrie casni

că", a demonstrat deosebi
tele însușiri ale poporului 
nostru, insușiri care l-au 
ajutat să-și creeze condiții 
de viată cît mai comode, 
in care utilul și frumosul, 
rațiunea si fantezia s-au 
îmbinat cu rezultate care 
ne situează pe treapta cea 
mai înaltă a simțului și a 
posibilităților artistice, ie
șite din mintea, simțirea 
și mina a mii și mii de a- 
nonimi.

în cerdacurile si în tin
da șezătorilor sătești, in 
stînă și la moara satului 
s-au ticluit baladele și co
lindele. orațiile de nuntă 
și plugușoarele, în vatra 
satului s-au auzit întii 
doinele cele duioase, stri
găturile cele usturătoare 
sau ghicitorile pline de 
iscusință și de metaforice 

•exprimări. Cultura țără
nească incepe cu „Miori
ța", cu „Toma Alimoș" și 
„Legenda Meșterului Ma- 
nole". aceste capodopere 
ale literaturii populare ro
mâne, producții artistice 
care întrec in omenie, in 
adevăr de viață, în gîndi- 
re. fantezie și in poezie 
multe, dacă nu toate, din
tre creațiile poetice izvori- 
te din magma anonimă a 
poporului, creind si consa- 
crînd o artă a cuvintului. 
un sistem viguros de gîn- 
dire si poezie. Și să nu 
trecem nepăsători nici pe 
lingă basm, pe lingă acest 
element al eposului popu
lar, cu creații de mare va
loare umană și artistică, 
precum este povestea sim
bolică despre „Tinerețe 
fără bătrînoțe si viață fără 
moarte". în care realitatea 
și fantasticul se conjugă 
și relevă o nouă lume îm
podobită cu înalte si sub
tile înțelesuri. Departe de 
mine intenția de a ideali
za satul din trecut, dar 
nimeni nu poate să contes
te că el, satul românesc, a 
fost și marele izvor biolo
gic și. de cele mai multe 
ori. leagănul bunei cuviin
țe, sever controlate de o- 
pinia publică a obștii să
tești. Remarca, de curînd. 
un prieten că un compor
tament lipsit de bună cu
viință într-un sat este mai 
repede cunoscut și repro
bat. decit unul săvirșit 
într-un bloc, de pe o stra
dă într-un cartier urban. 
Săteanului nu-i este indi
ferent dacă treci pe uliță 
sau dacă intri în căminul 
cultural si dai un cuviin
cios „bună ziua". primul 
semn al bunei creșteri. 
Sintem azi in toiul unor 
mari transformări, al- tre
cerii de la un sistem eco
nomic individualist la cel 
socialist. de la o știință 
minimală și tradițională, 
învechită, la una complexă 
și modernă. legată de 
practica unei profesii din-

Dumitru ALMAS
(Continuare in pag. a IV-a)
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PRIMIREA IN PARTID
- un act de înaltă răspundere, 

o sarcină educativă complexă
„Certificat de calitate“ Culori în... alb

— Sîntețl. tovarășe Ion Grama, 
de peste 10 ani secretarul comite
tului de partid de la Întreprinderea 
de mecanică fină Sinaia — între
prindere de tradiție în Industria 
constructoare de mașini, care se si
tuează de mai multi ani în rîndul 
celor mai renumite unități producă
toare de echipament de injecție din 
lume. Sînteți în același timp secre
tarul unei organizații de partid pu
ternice. care numără peste 1 780 de 
membri. Ceea ce înseamnă, la o 
analiză mai atentă, că fiecare al trei
lea om al muncii din întreprinderea 
dumneavoastră este purtător al car
netului roșu de comunist. Exprimă 
această statistică o opțiune de na
tură cantitativă cu privire la pri
mirea în partid ?

— Ar fi simplist ca lucrurile să 
fie privite așa. Procesul de primire 
în partid este efectiv un proces 
condus riguros. în care predominan
te sint două trăsături : 1) cunoaș
terea și formarea oamenilor si 2) 
primirea în partid a celor mai buni 
dintre cei mai buni. Așa cum ne-a 
cerut si ne cere permanent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului. In 1987. de pildă, pe 
baza perspectivei de primire in 
partid. în care avem în vedere peste 
320 oameni ai muncii, au devenit 
purtători ai carnetului roșu de comu
nist numai 6 la sută dintre aceștia. 
Chiar și raportîndu-ne numai la 
aceste cifre apare limpede fap
tul că primirea în partid se 
întemeiază pe principiul, de la 
care nu se face nici un rabat, al 
..celor mai buni dintre cei mal buni“. 
Un principiu care, fn cazul în
treprinderii noastre, este validat de 
viată. Ce altceva exprimă faptul că 
anul trecut ne-am îndeplinit și de
pășit principalii indicatori de plan, 
și în mod deosebit exportul, că ase
menea rezultate am obtinut și în 
primele două luni din acest an. dacă 
nu confirmarea faptului că. alături 
de ceilalți oameni ai muncii, „cei 
mai buni dintre cei mai buni“. adică 
comuniștii. și-au făcut în mod 
exemplar datoria 7

— Ați spus mal Înainte că orga
nizațiile de partid își desfășoară ac
tivitatea în acest domeniu pe baza 
unui studiu de perspectivă privind 
primirea în partid. Cum este funda
mentat acest studiu, care este efi
cienta lui practică ?

— Studiu Înseamnă, tn primul rînd, 
ca orice studiu, o prospectare po
tențială a perspectivei de primire 
în partid. Ca atare, fiecare organiza
ție de bază lși elaborează un ase
menea studiu pe o perioadă mai 
lungă, pe care-1 actualizează anual 
în funcție de cerințele noi Impuse 
de viată. Acest studiu cuprinde în 
mod obligatoriu pe acei oameni pe 
care-i avem in vedere în timp pen
tru a fi primiți in partid, o eșalo
nare a cunoașterii și pregătirii lor 
prealabile și o orientare a primirii 
în partid in funcție de unicul și su
premul criteriu : cei mal buni dintre 
cei mai buni. Avem, după cum ve
deți. un sistem bine fundamentat pe 
baza căruia procesul de primire în 
partid asigură promovarea calității, 
elimină improvizația, arbitrariul șl 
subiectivismul.

— Oricît de bine ar fl gindit stu
diul privind perspectiva de primire 
în partid, efectele lui se măsoară în 
rezultate bune sau mai puțin bune — 
cum bine se știe — în funcție de

Gilâu — o comuna pe calea urbanizării

Macaralele și schelele au 
devenit, în ultimii ani. o 
imagine cotidiană și în 
comuna Gilău din jude
țul Cluj. Această locali
tate. așezată la intersec
ția unor drumuri stră
vechi, ce leagă satele 
Apusenilor cu munici
piul Cluj-Napoca și cu 
alte orașe din impreju- 
riml, pășește ferm pe 
calea marilor transfor
mări economico-sociale. 
Cetățenii. în frunte cu 
deputății lor. participă 
în masă la punerea în va
loare a resurselor locale. 
Pînă acum, la Gilău au

Prioritățile economiei - priorități ale
(Urmare din pag. I)
țiunilor Întreprinse depinde tn cel 
mai înalt grad de capacitatea poli
tică și organizatorică a organelor șl 
organizațiilor de partid, de stilul lor 
de muncă concret, dinamic, operativ 
și eficient. Deosebit de importantă 
in această privință este deplasarea 
tot mai accentuată a centrului de 
greutate al activității politice în uni
tățile industriale, agricole, de cerce
tare științifică, adică acolo unde sa 
hotărăște soarta îndeplinirii planu
lui. a programelor prioritare, rezol
varea la fata locului a problemelor 
care apar, depășirea greutăților prin 
acțiuni și inițiative eficiente. O mare 
însemnătate in perfecționarea con
ducerii activității economico-sociale 
au folosirea mai bună a sistemelor 
de urmărire zilnică, decadală a în

activitatea practică, de zi cu zi, des
fășurată de organizațiile de bază. Ce 
concluzii concrete se desprind prin 
prisma acestei cerințe ?

— N-am respecta adevărul dacă 
am spune că procesul de primire in 
partid se desfășoară perfect, că toa
te organizațiile de bază, fără excep
ție. efectuează numai o muncă de 
înaltă calitate. Evident că avem, in 
această privință, multe experiențe 
revelatoare. Organizația de bază nr. 
5 — montaj pompe injecție în linie 
— a ajuns în situația de a fi primit 
în partid peste 40 la sută din totalul 
personalului muncitor ce-șl desfă
șoară activitatea in acest sector. Iar 
dacă unitatea noastră obține an de 
an rezultate pozitive în realizarea 
exportului, acest lucru nu poate fi 
despărțit de calitatea profesională și 
politică a celor care asigură ultima 
„semnătură" pe calitatea produselor — 
oamenii de la montaj. Dar avem și 
situații care nu ne satisfac. Iată, re-

VIAȚA DE PARTID

la întreprinderea 
de mecanică fină Sinaia

cent, comitetul de partid a chemat 
in fața biroului său pe Gheorghe 
Dobre. secretarul biroului organiza
ției de bază din secția prelucrări me
canice pompe cu distribuție, și Va- 
sile Jugănaru, secretarul biroului or
ganizației de bază din secția sculărie, 
spre a le atrage atenția că nu sintem 
mulțumiți de modul în care se ocupă 
de conducerea activității de primire 
în partid. înainte de toate, pentru că 
ne-am dat seama, cu ocazia ședințe
lor de confirmare, că o parte din cei 
ce solicitaseră să fie primiți in 
partid nu aveau o' pregătire politică 
pe măsura cerințelor și exigențelor 
stabilite de conducerea partidului, tn 
al doilea rînd, răspunsul dat de 
aceștia la întrebarea „cine a stat de 
vorbă cu dumneavoastră înainte de 
a vă prezenta pentru confirmarea 
primirii în partid 7" n-a făcut nici 
măcar o vagă trimitere la numele 
secretarilor birourilor organizațiilor 
de bază respective. Ceea ce ne-a de
terminat să stăm de vorbă cu secre
tarii în cauză și să adoptăm măsu
rile de rigoare. Pe ansamblu însă, 
atît în anul trecut, cit și in primele 
luni din acest an, apreciem că s-a 
desfășurat o activitate bună privind 
primirea in partid, că noii comuniști 
ai întreprinderii reprezintă un va
loros „schimb de mîine" al organiza
ției noastre.

— Ați putea argumenta acest lu
cru 7 Atl putea constitui un portret
— prin prisma aprecierii de mai sus
— al noilor comuniști al întreprin
derii 7

— M-ați găsit bine documentat și 
pentru acest răspuns. Și am să vă 
spun și de ce. Ne aflăm în faza pre
gătirii plenarei comitetului de partid, 
în care urmează să analizăm și aceas
tă problemă. In anul 1987 și în pri
mele două luni din acest an am 
primit în rîndurile membrilor de 
partid 49 de oameni ai muncii, a 
căror structură socioprofesională se 
prezintă astfel : 44 muncitori, un 

fost construite patru hi
drocentrale. care sînt 
puse în funcțiune de apa 
din marile lacuri de acu
mulare de la Tarnița. In 
comună ființează două 
cooperative agricole de 
producție, o fermă „Avi
cola". două ocoale silvice, 
o secție de drumuri și 
poduri, un sector de ex
ploatare forestieră. o 
unitate de mecanizare, 
transport și construcții 
forestiere. O dată cu con
strucțiile hidroenergeti
ce de pe Someș. în apro
pierea stației de tratare 
a apei s-au amenajat

atractive unități turisti
ce. Concomitent, au fost 
construite 345 apartamen
te, o centrală termică, un 
nou cămin cultural, două 
școli cu 32 săli de clasă, 
o grădiniță. Măsurile 
luate pentru sistematiza
rea localității, pentru mai 
buna valorificare a pă- 
mintului au făcut să fie 
redate în circuitul agri
col peste 20 hectare de 
teren. în ultimii ani s-au 
înființat peste 30 de uni
tăți prestatoare de ser
vicii și de industrie mică. 
A crescut an de an și

deplinirii obiectivelor stabilite, exer
citarea permanentă și sistematică a 
controlului de partid, care tre
buie să prevină și să împiedice acu
mularea neajunsurilor, a nerealizări- 
lor. Acest imperativ este cu atit mai 
stringent cu cit — pe lingă rezul
tatele bune obținute — în activita
tea unor ministere, comitete jude
țene de partid, centrale industria
le și unități economice se manifes
tă. chiar din primele două luni ale 
acestui an. unele decalaje între pre
vederile de plan și din programele 
adoptate și realizările efective. A- 
nalizarea promptă, aprofundată a a- 
cestor situații, desprinderea de so
luții din neajunsurile manifestate și 
luarea, pe această bază, a măsuri
lor necesare pentru aducerea stări
lor de lucruri pe făgașul lor nor- 

maistru, 3 ingineri și un economist. 
Cei care au primit carnetul de 
comunist în perioada amintită au o 
vîrstă medie de numai 23 de ani. în 
dreptul numelui lor pot fi înscrise, 
ca date de referință, de atestare a 
calității lor de membri ai partidului, 
de tineri revoluționari, următoarele 
aprecieri : 30 la sută au fost declarați 
— fie individual, fie în cadrul echi
pelor din care fac parte — fruntași 
în producție pe anul 1987 ; 5 au făcut 
propuneri valoroase pentru moderni
zarea producției ; 3 au devenit autori 
de raționalizări și inovații ; nici unul 
din noii primiți în partid nu se află 
sub normă, deși în întreprindere 
avem, din păcate, și asemenea si
tuații.

Ceea ce ne preocupă în mod deo
sebit este continuarea, pe un plan 
superior, a pregătirii și formării lor 
ca membri de partid, ca revoluțio
nari. în acest scop, am cerut și cerem 
organizațiilor de bază să acorde toată 
atenția integrării lor în viața de or
ganizație, angajării lor în activitatea 
profesională și politică pe baza unor 
sarcini de partid concrete, care, prin 
conținutul și exigența lor. să-i în
demne la o permanentă autodepășire, 
la stimularea gindirii creatoare Con
cluziile pe care le avem in vedere 
pentru pregătirea plenarei comitetu
lui de partid ne îndeamnă — o spun 
cu toată convingerea — la accentua
rea preocupărilor in vederea educării 
fiecărui tinăr comunist atit în func
ție de datele lui generale, cit și de 
cele particulare. Ce vreau să spun 7 
Că unii tineri comuniști sînt timizi, 
că alții cedează în fața greutăților, 
că altă parte consideră primirea în 
partid ca o stație terminus a pregătirii 
îor. Că lucrurile stau așa ne-o de
monstrează faptele. Organizațiile de 
bază*  au încredințat sarcini concrete 
anul trecut la numai 60 la sută din 
cei primiți în partid în ultimul an. 
Procentul este nesatisfăcător și va 
trebui să combatem cu toată tăria 
mentalitatea unor secretari ai birou
rilor organizațiilor de bază care, spre 
a-și ascunde propria comoditate, au 
acreditat ideea că nu e bine să-i 
„încărcăm" de la început cu sarcini 
grele pe tinerii comuniști și că tre
buie să-i lăsăm să se acomodeze in 
timp cu viața de organizație. Datele 
de care dispunem, vizînd integrarea 
lor in viața de organizație, arată, de 
asemenea, că prea puțini din cei pri
miți în partid in ultimul an — circa 
30 la sută — au fost puși să pre
zinte rapoarte individuale în adună
rile generale.

— Este singura concluzie pe care 
o aveți în vedere cu privire Ia per
fecționarea activității organizațiilor 
de bază in domeniul primirii în 
partid 7

— Nu, nici vorbă. Ideea fundamen
tală. care ne preocupă permanent, și 
care am vrea să prindă viață in mod 
organic, este aceea ca fiecare comu
nist cu experiență mai mar,e să ve
gheze in continuare, cu toată grija, 
la formarea și educarea tinerilor co
muniști. Pentru că — așa cum s-a 
văzut — ei au nelimitate posibilități 
spre a dovedi calitatea de comuniști 
prin pregătirea profesională și po
litică solidă, temeinică, menită să 
confere garanție participării lor ac
tive la înfăptuirea obiectivelor cu
tezătoare înscrise in Programul 
partidului de făurire a comunismu
lui pe pămîntul României.

Constantin PR1ESCU

volumul de mărfuri des
făcute populației. Numai 
în 1987 au fost vîndute 
oamenilor din Gilău măr
furi în valoare de peste 
80 milioane lei. de aproa
pe două ori mai mult 
decît în 1980. In peste 
1 200 gospodării s-a in
trodus apa potabilă, s-au 
construit o rețea de ca
nalizare. noi poduri și 
podețe. Sînt realizări 
care poartă amprenta 
muncii făcute cu dăruire 
de locuitorii comunei în 
folosul lor. al tuturor. 
(Marin Oprea).

muncii de partid
mal constituie una din sarcinile cele 
mai importante ale organelor și or
ganizațiilor de partid.

îndemnul revoluționar, cu ample 
rezonanțe al'secretarului general al 
partidului, de a face ca „anul 1988 
să devină un an cu rezultatele cele 
mai bune de pînă acum din acest 
cincinal și să creeze condițiile pen
tru îndeplinirea cu succes a între
gului cincinal" are o puternică for
ță mobilizatoare. Esențiale si de cea 
mai mare importantă pentru asigu
rarea înfăptuirii priorităților din e- 
conomie sint acum creșterea eficien
ței muncii politice, organizatorice, e- 
ducative, spiritul revoluționar, hotă- 
rirea. răspunderea și devotamentul 
cu care acționează organele și or
ganizațiile de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii.

Stadiul lucrărilor de la șantierul 
Centralei electrice si de termofica- 
re pe lignit din Arad atinsese un 
punct critic. Pentru stația de pom
pe Bagger trebuia să se execute o 
cuvă de beton armat de 33 metri 
lungime și .22 metri lățime. Si to
tul la o adîncime de peste 12 me
tri. Deci sub o coloană de apă 
freatică de 9 metri.

Lucrare foarte pretențioasă, mai 
ales că era vcrba de un proiect în 
premieră națională, care prevedea 
utilizarea unor pereți mulați, pre
fabricați. Ei trebuiau lansați in 
noroi bentonitic autoîntăritor. In
tr-un cuvint. o misiune atit de di
ficilă. incit unii se întrebau dacă 
n-ar fi bine să se apeleze la spe
cialiști din altă parte. O spuneau 
pe șleau : „Ce ne facem dacă nu 
reușim să asigurăm o etanșeitate 
perfectă pentru sala pompelor 7 
Cine își asumă o asemenea răs
pundere ?...“

— întrebări, frămîntări. emoții 
justificate, ca la orioe premieră — 
ne spune acum inginerul Gheorghe 
Cojocarii, șeful brigăzii nr. 4 din 
cadrul Antreprizei de construcții 
industriale Arad. Se prevedeau 
destule momente dificile. De pildă, 
panourile prefabricate de peste 35 
tone trebuiau manevrate într-un 
put plin cu ană pînă la gură. în 
așa fel incit lansarea lor în adîn
cime si fixarea să se efectueze cu

Despre...
Am pus o întrebare 

ți inginerul Florian 
Radu, șeful secției hi
draulică de la Între
prinderea mecanică 
Plopeni, județul Pra
hova, a răspuns prin- 
tr-o.. parabolă. O 
transcriem întocmai :

— O vreme, aici au 
lipsit bucșele-lagăr 
pentru roti dințate de 
înaltă presiune. Co
laboratorul nu și-a 
onorat cuvintul... De
lăsarea s-a transmis 
„in lant“, la noi, la 
danturare, unde se 
fac pinioanele. „Dacă 
nu avem bucșe, nu 
putem finaliza pro
ducția și..." „Nici un 
și ! Să finalizăm pi- 
nioane, căpătăm avans, 
iar cind sosesc bucșe
le, ne mobilizăm și 
cîștigăm timp“. „Da,

dar nu-i buni mași
na, scula"... S-a acțio
nat de la... coadă la 
cap : au fost aduse 
sculele in laborator, 
măsurate și răsmăsu- 
rate. Bune. Mai mult 
chiar : perfecte! „Cău- 
tați alt motiv". „Păi, 
mașinile". „Da, ați ri
dicat și motivul ăsta. 
Maistre Văsui. luați 
fiecare mașină la -pu
ricat"" ■ Oamenii lui 
loan Văsui asta au fă
cut citeva zile : fiecare 
mașină a trecut prin 
verificare și realare. 
Astfel incit nici una să 
nu „sară" peste para
metrii admiși de opt 
microni. „Alt motiv 7“ 
„Păi, tehnologii...". 
Tehnologii llie Dima 
și Adrian Popescu au 
fost puși la treabă, tn 
fond, nu li s-a terut

• Căutătorii de comori Și robotul se poate...
Pînă în urmă cu vreo douăzeci 

de ani. etnografia județului Brăi
la constituia un subiect care se e- 
puiza intr-o relatare foarte 
scurtă. Si aceasta, datorită unei 
prejudecăți dare acreditase falsa 
idee că. in mare parte, sub aspect 
etnografic, Bărăganul brăilean ar 
constitui o „pată albă".

O astfel de optică a fost res
pinsă de mai mulți specialiști în 
domeniu. între aceștia, muzeo
graful Liviu Mihăilescu. de la Mu
zeul Brăilei — un foarte bun cu
noscător al culturii materiale și 
spirituale din zonă — și-a făcut 
un adevărat crez profesional din 
a aduna cu migală mărturie cu 
mărturie, reușind, pe parcursul mai 
multor ani, să reînnoade firele doar 
aparent întrerupte ale unei tradi
ții extrem de bogate, unitare, in 
legătură cu ocupațiile, așezările, 
îmbrăcămintea etc. ale vetrei et- 
noculturale brăilene.

Mărturiile materiale nu numai că 
au acoperit acea „pată albă" in
vocată de sceptici, ci au de
monstrat existența unui patrimo
niu etnografic dintre cele mai bo
gate. Au intrat în „hora" acestei 
acțiuni cu adevărat patriotice mii 
de oameni de diferite virste șl 
profesii, care au devenit căutători

Examenul de acasă Constelații terestre
ln fața unei mache

te, arhitectul loan 
Străjan, de la Centrul 
județean de proiectări 
Alba, nu vorbește des
pre șansă. Asta pre
supune și întimplăto- 
rul. Vorbește despre 
datorie. In termeni 
simpli : „Pe această 
stradă treceam cind 
veneam de la liceu". 
Dar in macheta viitoa
rei zone sistematizate 
a municipiului Alba 
Iulia strada de odini
oară arată cu totul alt
fel. Ansambluri mo
derne — unele in sta
diul final de execuție 
— vor străluci pe ilus
trate multicolore cu 
inscripția „Alba Iulia 
azi". „Aceasta este a 
nu știu cita variantă 

1— ne spune el. Numai 
pentru fațade am lu
crat împreună cu co
legii peste 30 de va

riante. Pentru un ar
hitect este o mare fe
ricire să gîndească și 
să proiecteze pentru 
orașul natal, li știe 
sufletul, cunoaște obi
ceiurile oamenilor, as
pirațiile".

Tînărul arhitect a 
venit, după absolvirea 
institutului, direct a- 
casă. „Acasă", insă, nu 
va mai fi ca in copi
lărie. Dar cum va fi ? 
Întrebarea il preocu
pă. Ca și pe un alt 
localnic. Florin Votca, 
întors și el acasă, de 
la același institut, ca 
arhitect. Acasă, orașul 
trăiește febra unor 
profunde înnoiri ur
banistice. O febră care 
i-a prins și pe cei doi 
tineri arhitecți. Li s-au 
cerut, mai intit, su
gestii. Dacă au. Și 
aveau. Apoi, proiecte.

Valerîu llie, un tehni
cian agricol, a fost ales, 
cu ani in urmă, președin
te al C.A.P. Cărpiniștea. 
O unitate inglodată in da
torii. I se spunea „Cenu
șăreasa" sectorului coope
ratist al agriculturii bu- 
zoiene. Păminturile erau 
situate in cea mai mare 
parte in pantă și erau 
adine rănite de avalanșa 
haotică a șuvoaielor de 
apă. Ani la rînd, țăranii 
de aici au văzut cum le 
„fuge pămîntul de sub pi
cioare". Pe unele terenuri 
nici măcar mărăcinișurile 
nu se mai prindeau, dar 
nici oamenii nu făceau 
nimic pentru a obloji ră
nile acestui pămint pe 
care cei mai tineri înce
puseră să-l părăsească, 
plecind pe platformele 
industriale din oraș.

Cu darul iubirii de glie 

o precizie de ordinul milimetrilor. 
Și asta, în condițiile în care, prac
tic. nu vezi nimic sub cei 12 metri 
de apă.

în ciuda atîtor dificultăți, lucra
rea a fost încredințată formației 
conduse de tînărul inginer Gheor
ghe Leucută. S-a lucrat cu indir- 
jire. Nimeni n-a mai ținut seama 
de ceasuri si de schimburi. Echipa 
de betoniști a lui loan Bodran si 
cea de dulgheri a lui loan Farcaș 
s-au întrecut pe ele însele. Mo
mentele grele — fiindcă au apărut 
si ele — au fost depășite prin vo
ința si efortul colectiv de a le de
păși.

în mai Puțin de două luni de 
zile, lucrarea a fost încheiată.

Cu 70 de zile mai repede decit 
prin metodele „clasice" si la un 
cost de execuție mult mai redus. 
Ca să nu mai vorbim de calitate. 
Nicăieri, nici măcar un strop de 
apă. Etanșeitate perfectă !

Dar. pentru a întregi acest „cer
tificat de calitate", să spunem că 
întreaga formație a fost solicitată 
să execute o lucrare similară si pe 
șantierul de la Centrala electrică si 
de termoficare Pe lignit din Timi
soara. Pentru a semna si acolo un 
nou certificat de calitate. Si. fireș
te. de capacitate I

Tristan MIHUȚA

motive
nimic tn plus decît s 
să-și intre în atribuții. 
„Altceva ?“

Altceva e că pinioa
nele s-au executat in 
avans și cind au venit 
bucșele treaba a mers 
ceas, avansul ciștigat 
s-a dovedit aur...

Și acum, întrebarea 
pe care i-am adresat-o 
inginerului Florian 
Radu :

— Cind vi socotiți 
mulțumii în relațiile 
de muncă cu cei din 
răspunderea dum
neavoastră ?

— Doar atunci cind 
am motive să cred că 
i-am ajutat astfel in
cit să nu mai aibă 
nici... un motiv să ri
dice în intimpinări... 
motive !

Iile TANASACHE

și donatori de comori etnografice. 
Rînd pe rînd. sălile Muzeului 
Brăilei s-au umplut cu obiecte care 
aveau un numitor comun : geniul 
creator al artei populare din Bă
răganul brăilean. A fost nevoie să 
se rezerve un spațiu special a- 
cestor comori. Acțiunea a conti
nuat. Muzeograful Liviu Mihăilescu 
și colaboratorii săi pasionați îm
bogățind mereu această prețioasă 
zestre. Nici o uliță din cel mai În
depărtat sat n-a fost uitată, nici 
o casă, nici o stină din fosta Bal
tă a Brăilei nu a fost ocolită, pen
tru că tn multe locuri, nebănuite, 
s-au găsit vestigii ale preocupări
lor gospodărești și artistice : o- 
biecte folosite cindva în pescuit, vî- 
nătoare. apicultură, agricultură, vi
ticultură. legumicultura, păstorit, 
tesătorie, Industrie casnică.

Și iarăși muzeul a devenit nein- 
căpător. S-au căutat soluții. Si s-au 
găsit.

Astăzi, etnografiei brăilene îi 
sînt destinate 10 săli, unde sînt 
reunite mii de obiecte. între care 
multe unicate. O vizită în acest 
fabulos perimetru cultural este o 
sărbătoare a spiritului.

Corneliu IFRIM

Fapte adică. Iar pro
iectele devin acum 
realitate.

Scriind aceste rin- 
duri, a sunat telefo
nul. Am primit o in
vitație la recepția unui 
bloc de locuințe din 
zona centrală a muni
cipiului Alba Iulia, 
care are la parter se
diul unei instituții ju
dețene. Este primul 
bloc proiectat de arhi
tectul Florin Voica. 
Nu scrie pe clădire, 
dar urbea știe. Pentru 
arhitect este cel mai 
important examen. 
„Aveți emoții ?“ —
l-am întrebat. „Cum 
să n-am, doar califi
cativele le dau prie
tenii, părinții, cunos- 
cuții, orașul întreg. 
Orașul meu".

Ștefan DIN1CA

Cu dăruire, cu pasiune
și de oameni, Valeriu llie, 
om stăruitor și cumpătat, 
încrezător in semenii săi, 
dar și in puterea științei, 
și-a pus la inimă ideea 
unor reputați specialiști 
de la Institutul agrono
mic București și de la 
Stațiunea Perieni — Vas
lui de a ofganiza tere
nuri experimentale pen
tru a dovedi că eroziunea 
solului poate fi stopată. 
Și, astfel, tot mai mulți 
țărani din zonă au trecut 
de la atitudinea pasivă, 
de împăcare și neputință 
în fața acestui dramatic 
fenomen natural, la o 
descătușare incrincenată a 
forțelor, la înțelegerea 
vieții pămîntului. In 1983, 
pe o parte din pămin
turile celor de la Căr
piniștea începea ame
najarea perimetrului eta
lon de combatere a ero-

ziunii solului. Chiar și cei 
mai sceptici s-au convins 
atunci că alunecările de 
teren se pot corecta cu 
sapa și nu neapărat cu 
buldozerul, că ripele se 
pot nivela, că pierderile 
mari de sol din perioada 
iunie-august pot fi pre- 
întimpinate prin suprain- 
sămințarea pajiștilor, prin 
cleonaje simple din nu
iele și pămint, prin în
ființarea de plantații de 
pruni și salcimi.

Cu trudă și răbdare, co
operatorii din Cărpiniș
tea, in frunte cu acest 
harnic și ambițios pre
ședinte, au ajuns unde 
nici nu îndrăzneau altă
dată să viseze. De la o 
producție de 4,5 milioane 
lei obținută in 1970 la pes
te 25 milioane lei in 1987. 
Președintele nu a avut 
astimpăr pină nu a „im

Dimineața, cu zorii 
melalic-argintii ai o- 
rașului. Este ora cind, 
orgolios și modern, 
municipiul Slatina, 
„cetatea metalului 
alb ", își condensează 
rapid, cu gesturi spor
tive ritmul diurn.

ALROM — ecoul și 
pecetea locului nou și 
al oamenilor săi. O 
clădire cochetă, desi
gur albă. Firmă dis
cretă ta intrare: „Cen
trul de cercetări și 
proiectări pentru teh
nologia aluminiului". 
Coridoare năvălite de 
lumină. Halate imacu
late. In sfirșit, prezen
tări. Niciodată nu am 
așteptat nimic de la 
numele oamenilor. În
semnele lor sint ideile, 
munca, faptele. Dialo
gul s-a înfiripat lejer. 
Ingineri, cercetători 
științifici, muncitori 
de inaltă calificare, 
laboranți, chimiști, 
proiectant!. Firesc, 
ceea ce știam însemna 
atit de puțin. Ceea ce 
n-am știut și am aflat 
au fost fapte care din- 
tr-o nouă perspectivi 
au relevat răspunderi 
civice, morale, esteti
ce noi. Cercetătorii de 
aici, experți in chimia 
Și tehnicile de obți
nere a aluminiului 
pur, sînt și îndirjiți a- 
părători ai naturii, cu 
opțiuni, decizii, efor
turi și rezultate lim
pezi, concrete pentru 
păstrarea aerului si 
pământului curate, așa 
cum le-am moștenit. 
Specialiști in ingineria 
noilor structuri aliate, 
ei reprezintă și eșalo
nul competentei în 
optimizarea fabricării 
lor, în condițiile unor 
consumuri energetice 
care prelungesc sem
nul ordinii solare. Iar 
dintre ultimele reali
zări de marcă de aici, 
bună parte din ele se
crete ale unor investi
gații de vîrf în dome
niu, se distinge, dato
rită soluțiilor tehnice 
și tehnologice îndrăz

„policalifica“!
In toamna anului 

trecut colectivul de la 
întreprinderea , meca
nică de mașini și uti
laj minier din Baia 
Mare a împărtășit 
bucuria muncii împli
nite: realizarea robo
tului manipulator. La 
acel sfirșit de drum, 
dar care, practic, a 
deschis un nou drum, 
am constatat că in
geniozitatea si per
severența fac „casă 
bună" la întreprin
derea băimăreană. Zi
lele acestea l-am vă
zut la fața locului pe 
robotul manipulator, 
in plină activitate, la 
secția sculărie. Ne In
teresăm de felul cum 
s-a comportat pini 
acum. Răspunsul îl 
primim de la Constan
tin Damian, inginerul- 
șef cu concepția : 
„După toate probele 
de rigoare, s-a com
portat și se comportă 
excelent. De fapt, el

nețe, fabricarea de 
paste din aluminiu in 
propria stație-pilot, 
prin valorificarea de
șeurilor de folii, pro
duse extrem de solici
tate de industria lacu
rilor și vopselelor, a- 
chiziționate pînă acum 
la prețuri mari din 
import. Așadar, argin
tiul irizat de aluminiu 
ne bucură acum con
vertit in armonia noi
lor sale policromii, in 
confortul civilizației 
estetice de azi și de 
mâine. Aceleași irizări 
strălucitoare am deo

este doar un început 
in acțiunea de crearea 
unor noi utilaje desti
nate mecanizării și ro
botizării proceselor de 
munci in turnătorii și 
subteran. El insuși este 
destinat manipulării 
pieselor calde și reci 
in greutate de pînă la 
500 de kilograme".

Gesturi și mișcări 
care aparțineau ex
clusiv omului sint 
executate acum de 
robot. Aflăm că, 
prin caracteristicele a- 
sigurate, el capătă un 
profil universal, deși 
„calificarea" lui ini
țială era doar pentru 
turnătorii și industria 
minieră. Deci și robo
tul se poate policalifi- 
ca ! I se pot aplica 
diverse accesorii : cio
can de curățat piese 
turnate, polizor pentru 
finisat piese grele, ar
zătoare pentru debitat 
rețele de turnare, dis
pozitiv pentru curăți

Bărăganul ialomițean și-a dublat, 
în această primăvară, constelațiile. 
Pe malurile Ialomiței, Dunării, 
Borcei, Fundatei. Străchinei și 
Drăgoieștiului, in noul grinar din 
fosta baltă, dar și pe terasă, sute 
și sute de perechi de stele electrice 
sparg nopțile cimpiei. fără întreru
pere. Constelații terestre, evaluate 
la peste 50 000 de cai putere. Sute 
și sute de tractoare, cu farurile 
aprinse, pregătind terenul pentru 
ca, o dată cu zorii fiecărei zile, 
acesta să primească mirabila să
mânță menită să se transforme, 
aici, in Bărăgan, într-o recoltă de 
peste un milion de tone.

Sintem în noaptea de 17 spre 13 
martie... Pe cer, nori alungați de 
vînt dintr-o parte în alta. Rar de 
tot se strecoară printre ei și cite o 
stea. Aici, in Ialomița, la fel ca 
pe toate ogoarele țării, în acest 
anotimp, oamenii au făcut din 
noapte zi, fiindcă așa trebuie, fi
indcă timpul nu așteaptă. Străba
tem drumul dintre Movilița și Dră- 
goiești și facem popas, aproape de 
miezul nopții, printre mecanizatorii 

bricat" colinele aride cu 
plantații pomiviticole in
tensive, de mare produc
tivitate. tn cadrul peri
metrului etalon s-a ame
najat un „mic Bărăgan", 
unde se obțin acum pro
ducții de cereale, legume 
și plante tehnice apropia
te de nivelul celor din 
adevăratul Bărăgan.

Ieșind la pensie, nea 
llie, cum il știu și-i spun 
toți buzoienii, are satis
facția împlinirii datoriei 
de a lăsa generațiilor vii
toare un pămint sănătos, 
productiv. Faptul că a ră
mas in continuare un 
membru activ al consiliu
lui de conducere a! coo
perativei agricole întăreș
te și mai mult increderea 
de care se bucură din 
partea consătenilor săi.

Stelian CHIPER

sebit și î. "Mi celor 
care știu, privesc și 
alcătuiesc o altă ordi
ne a mineralelor noi. 
Numele lor s-a impri
mat in memorie ca pe 
un ecran luminat ar
gintiu. Le transcriu 
așa cum sint : Ion 
Trandafir, Gheorghe 
Petre. Pia Bălu, Nelu 
Lupu, Aristița Tănase, 
Puiu Dănilă, Paul Do- 
brescu. Fivi Puținelu, 
Ion Ciucu și încă 
mulți alții.

Eucțen
D1CH1SEANU

rea pieselor metalice 
și altele. Ba, mai mult, 
i se creează condiții 
optime pentru „califi
care" în meseria de 
miner. Va putea lu
cra pe calea ferată în
gustă, la montarea ar
măturilor, la perfora
rea găurilor de mină, 
la lucrările de înain
tare...

Inginerul Mihai Vij- 
deluc, șeful atelierului 
de proiectare construc
tivă, cel care a condus 
lucrările după un pro
iect al Institutului de 
specialitate din Timi
șoara, ne spune că 
timpul de asimilare și 
realizare a robotului a 
fost de numai citeva 
luni. Alți trei „frați" 
s-au adăugat de la 
începutul acestui an, 
realizați intr-un timp 
și mai scurt. Un ade
vărat record în mate
rie.

Gheorghe PARJA

care pregătesc patul germinativ la 
C.A.P. — Roșiori. Motoarele trac
toarelor măsoară orele trăgind 
după ele discuri și lame nivelatoa
re, grape cu colți și șine de deco- 
vil. Oprim lingă o șaretă, o cister
nă și un vagon „atelier mobil". 
Toate trei semnalizate de un feli
nar. Ne intîmpină vicepreședintele 
cooperativei agricole Roșiori, tova
rășul Ivan Mănăilă, om in putere, 
care, la cei aproape 60 de ani ai 
săi. a trecut prin multe.

— De data aceasta primăvara a 
venit mai devreme — apreciază el. 
A venit, cum se spune pe la noi, 
îmbrăcată cu toate hainele de se
zon. așa cum își dorește țăranul. 
Acum, totul depinde de noi, de 
munca noastră, pentru a pune in 
valoare rodnicia pământului și apa 
care s-a adunat in brazdă pe tot 
timpul iernii. Tractoarele și mași
nile agricole sint pregătite ca la 
carte. Fiecare oră e prețioasă.

— Cum s-ar spune, nu lăsa pe 
mîine ce poți face astăzi — inter
vine in discuție cooperatorul care 
avea in grijă „ustensilele", cum 
le zicea, de la tabăra de cirnp.

— Mai bine zis, nu lăsa peste un 
ceas ce poți face in clipa de față 
— il corectează vicepreședintele 
Ivan Mănăilă. Acum e nor, dar 
mîine poate să plouă Și uite așa 
s-ar putea pierde o zi de semănat.

— Modificați proverbele, tovarășe 
vicepreședinte I

— Nu, le adaptăm la pulsul 
vieții.

— Ați mai adaptat și altele ?
— Mai multe. La unele a trebuit 

chiar să renunțăm...
— Un exemplu și atît, că s-a 

făcut ora zero !
— „Rarul umple carul" nu mai 

este demult de actualitate. Toți 
țăranii s-au convins că recolte 
mari înseamnă densități mari, în
seamnă tehnică și agrotehnică. în
seamnă știință. înseamnă ca țăra
nul să fie deopotrivă un bun mun
citor și un iscusit tehnician. Este, 
de altfel, comandamentul noii re
voluții agrare.

In cîmp, constelațiile terestre in 
plină mișcare.

Mihai V1ȘOÎU
y
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Zile decisive pentru buna desfășurare a campaniei agricole de primăvară
PÎNĂ LA 10 APRILIE

Reali: concrete, acțiuni 
eficiementru generalizare

întreținerea răsadurilor de varză timpurie, la 
asociația economică de stat și cooperatistă 

Timișoara
Foto : S. Cristian

iNSftMlNTflRILE - ÎNCHEIATE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA!
Cum s-a muncit ieri în zonele cu condiții prielnice activității în cimp

C____ i ■ ■Frontul de ploi care a traversat țara noastră a stinjenit în oarecare măsură pre
gătirea terenului și desfășurarea însămințărilor. Este o evoluție normală a timpului in 
perioada in care ne găsim și nu trebuie uitat că întotdeauna agricultura s-a practicat 
in condițiile oferite de natură. Intirzierile la semănat, determinate nu atit de tempe
ratura solului, cit de umiditatea ridicată din stratul arabil, obligă cadrele de condu
cere și pe specialiștii din unitățile agricole să acționeze energic în vederea intensifi
cării la maximum a tuturor lucrărilor agricole, astfel incit acestea să se încheie la 
termenele stabilite — condiție hotăritoare pentru realizarea de recolte mari.

Așa cum rezultă din datele furnizate de Ministerul Agriculturii, pină în seara 
zilei de 18 martie au fost însămînțate doar 340 000 hectare, reprezentind 6 la sută din 
prevederile pentru campania agricolă de primăvară. Volumul mare de muncă ce tre
buie efectuat intr-un timp foarte scurt impune ca și astăzi, duminică, să se lucreze din 
plin, de dimineața și pînă seara tîrziu, la pregătirea terenului și semănat, la execu
tarea celorlalte lucrări agricole de sezon.

In sondajul efectuat, cu sprijinul corespondenților „Scinteii", in mai multe județe 
am urmărit să aflăm răspuns la următoarele întrebări: Care este stadiul însămințărilor 
in județ ? ; Cum evoluează vremea și cum s-a lucrat în cursul zilei de ieri ? ; Ce mă
suri au fost luate ca și astăzi, duminică, toate forțele să fie concentrate la semănat 
și la efectuarea altor lucrări de sezon ?

IALOMIȚA MEHEDINȚI
O în județul Ialomița urmează să fie Insă- 

mînțate in această primăvară 227 580 hectare. 
PÎNA ÎN SEARA ZILEI DE 19 MARTIE, LU
CRĂRILE DE PREGĂTIRE A TERENULUI AU 
FOST EFECTUATE PE 45 000 HECTARE, IAR 
ÎNSĂMÎNȚĂRILE PE 31 800 HECTARE, ceea 
ce reprezintă 13,5 la sută din suprafața pre
văzută.
• Starea terenului în majoritatea zonelor 

oferă condiții bune de lucru. Se pregătesc și 
se însămînțează suprafețele care au fost iden
tificate da specialiști și care s-au zvintat mai 
repede.
• în vederea Încheierii însămînțăril tuturor 

culturilor de primăvară pînă la începutul lunii 
aprilie s-a trecut la reanalizarea și îmbunătăți
rea programelor inițiale, astfel incit, la ora ac
tuală, sînt condiții ca în 24 de ore, pe ansam
blul județului, LA PREGĂTIREA TERENULUI 
SA SE LUCREZE CU O VITEZA DE 18 000— 
19 000 HECTARE. IAR LA SEMĂNAT CU 15 000 
DE HECTARE. în acest scop, începînd de ieri. 
In toate unitățile au fost organizate două 
schimburi care lucrează la pregătirea terenu
lui cu un număr de 1 050 de agregate com
plexe. Atît la semănat, cit și la pregătirea pa
tului germinativ se acționează numai cu agre
gate complexe, pentru a reduce numărul tre
cerilor. iar la taberele de cimp se asigură asis
tența tehnică, aprovizionarea cu carburanți, 
hrană caldă și condiții de odihnă.
• Au fost luate măsuri deosebite Incit în 

cursul zilei de astăzi să fie însămînțate cel 
puțin 8 000 de hectare cu sfeclă de zahăr, in și 
legume. De altfel, însămînțarea acestor culturi 
a intrat în stadiul final. Se acționează cu forțe 
sporite și la plantarea cartofilor, lucrare reali
zată pe aproape 60 la sută din suprafață. Tot 
începînd de astăzi se va trece la pregătirea su
prafețelor destinate însămînțării florii-soarelui 
și porumbului, culturi care însumează peste 
115 000 hectare.
• în județul Ialomița, pentru realizarea rit

mului zilnic de 20 000 hectare la pregătirea te
renului și 15 000 hectare la semănat, sint nece
sare, în 24 de ore, 200 tone de motorină. Aceas
ta presupune îmbunătățirea ritmului de aprovi
zionare cu carburanți, întrucit livrările de pînă 
acum nu sînt în măsură să asigure realizarea 
vitezelor zilnice calculate potrivit graficelor sta
bilite. (Mihai Vișoiu).

® Potrivit programului stabilit, fn județul 
Mehedinți vor fi însămînțate în această primă
vară 134 612 hectare, din care, pînă SÎMBĂTĂ 
SEARA. AU FOST SEMĂNATE PESTE 11 000 
HECTARE. S-a încheiat semănatul ovăzului și 
mazării de cîmp și se apropie de sfirșit semăna
tul inului pentru ulei, precum și plantarea car
tofilor timpurii și extratimpurii. Forțele sînt 
concentrate acum la semănatul sfeclei de zahăr, 
florii-soarelui, al celorlalte culturi din epoca a 
doua.

O Excesul de umiditate, ca urmare a ploilor 
din ultima perioadă, se menține încă în multe 
zone ale județului, și cu deosebire in unitățile 
din consiliile agroindustriale Strehaia, Bîcleș, 
Broșteni, Prunișor și Vînju Mare, ceea ce face 
ca aici să se lucreze mai anevoios. în aceste 
condiții, comitetul județean de partid a dispus 
concentrarea unui număr mare de tractoare, 
semănători și alte mașini în zonele in care se 
poate lucra, respectiv în consiliile agroindus
triale Devesel, Gogoșu, Gruia, Obirșia de Cimp 
și Recea, unde structura solului permite să se 
acționeze atît la pregătirea terenului cit și la 
semănat cu randamente tot mai sporite. Cadrele 
de la nivelul organelor agricole județene și 
specialiști din unități se află permanent în 
cimp, verifică starea terenului și indică acele 
sole pe care se poate intra imediat și lucra 
prin respectarea riguroasă a tehnologiilor stabilite.
• întrucît, Începînd de Ieri, vremea s-a În

călzit din nou, organele agricble au luat măsuri ’ 
ca în cursul zilei de azi să se realizeze, față 
de ziua precedentă, cu 1 850 hectare mai mult 
la pregătirea terenului, iar la semănat cu a- 
proape 1 000 hectare. Și o constatare din te
ren : în toate unitățile au fost organizate ta
bere în cîmp pentru mecanizatori, unde se asi
gură piesele de schimb necesare și hrana caldă 
oamenilor. (Virgiliu Tătaru).

DOU
• Suprafața ce trebuie însămînțată în aceas

tă primăvară este de aproape 304 000 hectare. 
PÎNA IERI SEARA S-A PREGĂTIT TERENUL 
PE 52 000 HECTARE ȘI S-AU ÎNSĂMINȚAT 
48 602 HECTARE CU DIFERITE CULTURI. 
Sămința de ovăz, orzoaică. mazăre, plan
te furajere, in pentru ulei, rădăcinoase

șî cartofi timpurii a fost pusă sub brazdă pe 
întreaga suprafață planificată. Sfecla de zahăr 
a fost semănată pe 85 la sută din suprafață, ur- 
mînd ca in cursul zilei de astăzi să se încheie 
și această lucrare. Se acționează în ritm susți
nut la însămînțarea florii-soarelui. a legumelor 
și altor culturi de primăvară.
• Precipitațiile căzute săptămîna trecută in 

tot județul au îngreunat desfășurarea lucrărilor 
în cimp. în zona de nord si centrală a județului 
se menține încă un ușor exces de umiditate în 
stratul arabil, în schimb pe terenurile nisipoase 
din stingă Jiului, umiditatea solului este opti
mă atit in stratul arabil, cit si in profunzime, 
întrucit. în ultimele trei zile. în sudul județului 
temperatura în sol s-a menținut constant în 
jurul a 7—8 grade, au fost luate măsuri pentru 
ca începînd de luni să se treacă și la insămînța- 
rea porumbului. Fiind vorba de o lucrare de 
mari proporții, care trebuie executată intr-o pe
rioadă scurtă, în vederea creșterii ritmului de 
lucru, au fost organizate două schimburi la pre
gătirea terenului.

® Pentru duminică, meteorologii au progno- 
zat o vreme frumoasă și. tocmai bazîndu-se pe 
acest fapt, pretutindeni au fost făcute aseme
nea pregătiri incit ziua de astăzi să fie o zi de’ 
muncă cu adevărat record in agricultura jude
țului. Se preconizează să se insămințeze peste 
10 000 de hectare și să se pregătească terenul 
pe mai bine de 12 500 hectare. (Nicolae Băbălău).

Seria articolelor publgWel. prolP.c.t^pl211ionare a ventila- 
ziarul „Scinteia" (vezi că la o redimensi condițiile
din 18. 19. 21. 25. 28 febritoarelor. adaptindu-lee Existente la 
martie a.c.). in care se gaze combustibile
aplicarea și generalizarea P°l- unde rez {
largă a acționărilor cu turacu temperatura ridicata, ivi am 
bilă a electromotoarelor c<r^ Sl aces. .• ori cje cite ori 
nează zecile de mii de po%u£etemenea acțiune să facă 
latoare suflante, rigUroasă a condițiilor in
existente in economia națio analiza rigmo procedeul,
stirnit un real și larg inter care trebuie sai se: apj ce P^eU- 
dul specialiștilor din toate să privească ansamblul venu 
niile industriei. Reacție cit pLepALpmptpr,;c°"ver„l“F “mn™ 
de firească dacă avem în 1 
că această soluție, aplicat "‘‘^Țcă “intr-adevăr valoroasă să 
mari probleme și dificulta' ț‘.e >„x „„ fi r> marc
în aproape toate sectoarele 
mice, asigură o reducere a 
rilor de energie electrică <
30 la sută.

în industria chimică și p< 
că. în minerit și energetici 
talurgie și unitățile produc 
materiale de construcții, ir 
tură, deci peste tot unde 
parte — în unele 
de 50 la sută — 
din energia elec
trică utilizată este 
consumată pentru 
acționarea flui
delor tehnologi
ce. acționările cu 
turatie variabilă 
a motoarelor e- 
lectrice consti
tuie. după păre
rea multor spe
cialiști. soluția 
ideală de variație 
a debitelor flui
delor respective, care poat 
procedeele clasice, robinete! 
tele ocolitoare etc., mai p 
ciente. Cu toate acestea, în 
vehiculării fluidelor procec 
cu mici excepții. încă neap] 
din aceste excepții, după cu 
formează ing. Grigore Dăia: 
stituie întreprinderea „Ca 
Copșa Mică : „în procesul t 
de fabricație a negrului de 
spune interlocutorul, rezulți 
cantitate de gaze arse com 
Aceste gaze sînt preluate < 
ventilatoare mari și. în an 
gaz metan, alimentează caz 
cuperatoare de la centrala 
termică de pe platformă, J 
abur tehnologic și energie . 
Fiecare ventilator, cu un t 
minai de 85 000 N m3/oră. t 
trenat de un electromotor ‘ 
cu puterea nominală de 132- 
ționat de un convertizor s*  
frecventă de tip CSFV-200,t 
la întreprinderea „Electf‘ 
din București. Gama de re*  
turației este de la 50 la 5i 
pe minut, corespunzînd peo 
necesităților tehnologice de® 
a debitului de gaze arse. a 
bun început trebuie să sptf" 
temui de acționare a ventPr 
prin intermediul convertiztf0 
frecventă este cel mai in<°*  
purilor noastre, de altfel P*  
parație cu metodele clasici0" 
die, conform datelor de pr>r" 
mează să realizăm aici o '>e 
de energie de circa 750 00(Pe 
an. fapt ce ar determina ti" 
zarea costului investiției rca 
cinci ani. Din păcate. datoneț 
nejudicioase proiectări a ‘lui 
ansamblu, mai exact a un're- 
lări între debitul ventilate cu 
puterea electromotorului <ți°" 
nează și convertizorul de nță. 
întîmpinăm unele greutăți loa- 
tare. Acest fapt a și dete. de

centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. la unele 
categorii de materii prime și mate
riale stocurile supranormative se 
mențin incă la un nivel ridicat, 
imobilizind resurse însemnate, ceea 
ce are efecte negative nu numai 
asupra aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, ci și asupra rezultatelor 
economico-financiare ale între
prinderilor. Ca atare, este necesar 
— așa cum a cerut secretarul ge
neral al partidului — să se anali
zeze cu toată răspunderea situația 
existentă și să se intocmească în 
cel mai scurt timp un program 
pentru lichidarea stocurilor supra
normative și introducerea tuturor 
materiilor prime și materialelor 
disponibile în circuitul productiv.
Totodată, trebuie să se asigure di
mensionarea stocurilor de produc
ție la strictul necesar, astfel incit 
să se înlăture cu desăvîrșire imo
bilizările nejustificate de materii 
prime și materiale, de semifabrica
te și produse solicitate de economia 
națională.

Activitatea desfășurată în pe
rioada care a trecut de la începu
tul anului permite de acum să se 
tragă o serie de concluzii clare cu 
privire la felul cum se muncește 
în fiecare întreprindere. în fiecare 
județ, în fiecare ramură a econo

ventila tor- 
.c>cvuvu>v*v.  ----- ------  _ " ”1 tot
'em in unitar, și nu pe părți componente, 
aplicat Altfel există riscul ca această solu

ție tehnică ir.tr adevăr ''“lornnsă sa 
fie compromisă, ceea ce ar fi o mare 
pierdere".

Este, fără discuție, o observație 
judicioasă, menită să contribuie la 
reușita deplină â acțiunii de gene
ralizare în economia națională a ac
ționărilor cu turație variabilă. Iată 
de ce este necesar ca întotdeauna 
proiectantul general de instalații in
dustriale să facă apel la specialiștiiramuri

PÎNAREA CU TURAȚIE VARIABILA A MOTOARELOR

din unitățile de cercetare și proiecta
re cu experiență în domeniul acționă
rilor cu turație variabilă a pompelor 
și ventilatoarelor. Acestea sint : In
stitutul de cercetare științifică si in
ginerie tehnologică pentru automati
zări — I.P.A.. Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru electrotehnică — I.C.P.E..
ambele din București, și Institutul 
de cercetare științifică si inginerie 
tehnologică pentru motoare. trans
formatoare si aparate electrice din 
Craiova.

Enumerind aceste unități de cer
cetare, cu vastă experiență în ce 
privește realizarea de acționări cu 
turație variabilă pentru o gamă 
largă de motoare electrice fabricate 
in țară, răspundem si tovarășului 
Mihai Săvulescu. inginer-sef al Con
siliului unic agroindustrial de stat și 
cooperatist Sărulești. județul Călă
rași. care, aflînd că procedeul se 
poate aplica cu rezultate benefice în 
planul reducerii consumului de ener
gie și în domeniul irigațiilor și îm
bunătățirilor funciare, ne întreabă 
cui ar trebui să se adreseze pentru 
a afla amănunte în legătură cu po
sibilitatea introducerii acestui sis
tem. într-adevăr, agricultura, cu cele 
citeva mii de stații de pompare dis
puse pe aproape întreg cuprinsul 
țării, reprezintă unul din beneficiarii 
importanți ai acționărilor cu turație 
variabilă prin intermediul converti
zoarelor statice de frecventă. Toc
mai de aceea, un viitor articol îl 
vom consacra special acestui dome
niu. analizind împreună cu specia
liștii din acest domeniu cum poate 
fi aplicat acest procedeu în siste
mele de irigații.

Cu un real interes a fost primită 
problema acționărilor cu turație 
variabilă de către specialiștii din 
Constanța. într-o cuprinzătoare si 
interesantă corespondentă semnată 
de ing. Alexandru Sotir. vicepre-

ședinte al Consiliului inginerilor sl 
tehnicienilor din municipiul Con
stanța. sintem informați asupra unui 
util schimb de experiență pe tema 
reducerii consumului de energie 
electrică prin aplicarea unor măsuri 
tehnice, de fond, care a avut loc la 
sfirșitul lunii februarie. Una din 
soluțiile tehnice prezentate de către 
specialiștii din cercetare partici- 
panților la această consfătuire — 
factori de conducere din întreprinde
rile județului, energeticieni. pre
ședinți ai comisiilor inginerilor si 
tehnicienilor și șefii cabinetelor teh
nice din întreprinderi — a fost toc
mai actionarea cu turație variabilă 
a electromotoarelor. „Articolele a- 
părute in ziarul „Scinteia" pe linia 
economisirii energiei electrice prin 
modernizarea acționărilor la pompe, 
ventilatoare și compresoare. utilizînd 
electronica de putere, ne scrie co
respondentul nostru, au constituit o 
încurajare deosebită a acțiunii lan
sate de noi la nivelul întregului ju

deț. precum si un 
suport tehnic, do
cumentat la cel 
mai înalt niveL 
în cursul schim
bului de expe
riență s-au făcut 
referiri ample la 
aceste articole si 
s-a propus, din 
partea reprezen
tantului comite
tului iudetean al 
P.C.R.. ca aces
tea să fie anali- 

fiecare întreprinde-zate temeinic în___
re pentru a trage concluziile nece
sare si a demara, cit mai repede, ac
țiuni concrete in această direcție".

Ne sint prezentate, de asemenea, 
unele măsuri luate la nivelul jude
țului pentru a impulsiona generali
zarea procedeului în toate unitățile 
industriale nu numai în domeniul 
vehiculării fluidelor tehnologice, ci 
și în alte domenii, peste tot acolo 
unde există agregate ce transformă 
energia electrică în energie mecani
că prin intermediul electromotoare
lor. Una dintre aceste măsuri con
stă în inventarierea detaliată (pînă 
la sfîrșitul lunii martie) a tuturor 
instalațiilor de acest fel existente în 
unitățile industriale ale județului, 
urmind ca după aceea, cu sprijinul 
specialiștilor, să se analizeze locu
rile exacte în care se va aplica pro
cedeul.

în fine, o ultimă comunicare ve
nită din partea dr. ing. Eugeniu 
Pavel, secretar de redacție al revis
tei ,,Energetica". Sintem informați 
că această publicație a consacrat, in 
exclusivitate, numărul său din luna 
martie a.c. problemei acționărilor 
cu turație variabilă în domeniul ve
hiculării fluidelor tehnologice (apă, 
aer, gaze arse, combustibili, substan
țe chimioe diverse etc.). Revista va 
insera in paginile sale o serie de ar
ticole de specialitate, grafice și dia
grame de puteri și debite, semnate 
de specialiști din cercetare, proiec
tare și unități industriale. O iniția
tivă lăudabilă, care, sintem convinși, 
va contribui și mai mult la popu
larizarea acestei valoroase soluții 
tehnice, la generalizarea sa cu ope
rativitate în toate sectoarele econo
miei naționale.

în ceea ce ne privește, vom reveni 
asupra temei cu alte articole sau 
opinii ale specialiștilor.

Vlaicu RADU

Pentru ca sfoara de balotat să nu fie „buturuga mică" a campaniei agricole de ră
Anul trecut, in plină campanie de 

recoltare, ziarul „Scînteia" semnala 
o situație cu efecte nedorite asupra 
desfășurării lucrărilor de sezon in
tr-un mare număr de unități agrico
le. Era vorba de lipsa materialelor 
de legat baloții de paie, din care 
cauză în multe unități agricole s-a 
întîrziat eliberarea terenului după 
recoltare, consecințele resimțindu-se 
pe planul executării cu întîrziere a 
lucrărilor pentru cultura a Il-a și, 
în principal, al neasigurării unui vo
lum important de furaje.

Era de așteptat ca. trăgînd toate 
Învățămintele din situația de anul 
trecut, factorii de resort să acțio
neze ferm pentru rezolvarea de fond 
a problemei producerii materialelor 
pentru legat baloți. potrivit solici
tărilor concrete ale unităților agrico
le. formulate de Ministerul Agricul
turii încă din luna iulie 1987. Din 
păcate însă, nu s-a întimplat așa. 
Revenim, deci, de această dată cu 
citeva luni înainte de începerea se
cerișului, pentru a atrage atenția 
foarte serios asupra pericolului re
petării. chiar în proporții mai mari, 
a fenomenului întimplat anul tre
cut.

Potrivit sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului, in acest an ur
mează a se insămința cu culturi du
ble peste două milioane hectare. De 
asemenea. întreaga suprafață cul
tivată cu cereale păioase (3,3 mi
lioane hectare) trebuie să fie arată 
imediat după recoltare. Un calcul e- 
fectuat de specialiști din Ministe
rul Agriculturii arată că la sfoara 
de balotat s-a contractat doar a- 
proape 30 la sută din cantitatea ne
cesară pe acest an. iar in trimes
trul IV al anului trecut s-a livrat 
mai puțin de 12 la sută din canti
tatea de care era nevoie. Așadar, 
luînd in considerare atit livrările din 
trimestrul IV al anului trecut, cit și 
producția din primele două luni ale 
acestui an. stocul creat este cu mult 
departe de cel ce trebuia asigurat 
la această dată. Și. așa cum aveam 
să aflăm la unitatea producătoare — 
Fabrica de unelte și plase de pes
cuit Galați — perspectivele de a 
produce acest material pină în pe
rioada în care este nevoie de el nu 
sint deloc liniștitoare. în ceea ce 
privește sîrma. aceasta a fost asi
gurată prin repartiții la nivelul ne
cesităților. dar la livrările efective 
■e consemnează unele restanțe. Și 
se cuvine precizat că. în scopul în
locuirii unei părți din cantitatea de 
sfoară care lipsește, pentru acest an 
s-au solicitat cantități suplimentare 
de sirmă. Aceasta deși specia- 

listii din unitățile agricole sînt 
unanimi în a aprecia că este o so
luție la care, in generai, nu trebuie 
să se recurgă. Experiența acumula
tă în această privință demonstrea
ză că utilizarea sirmei la legarea 
balotilor de paie comportă mari pe
ricole pentru sănătatea animalelor, 
aducind mari pagube zootehniei.

Care sint cauzele și ce trebuie în
treprins pentru asigurarea materia
lelor de legat baloți de paie. acum, 
cind nu este încă prea tîrziu ? Este 
tema dezbaterii organizate cu factori 
de răspundere din Comitetul de Stat 
al Planificării. Ministerul Aprovi
zionării. Ministerul Agriculturii și 
Ministerul Industriei Alimentare. 
Iată citeva din opiniile exprimate.

Alexandru Bijică. director in 
Ministerul Agriculturii: „Dacă furni
zorul nostru ar lucra din plin, pînă 
la sfîrșitul lunii august, cu ce a

Opinii și măsuri relevate într-o recentă analiză la forurile de resort

vem acum în depozite, abia am dis
pune de ceva mai mult de jumă
tate din cantitatea de sfoară nece
sară. Constatind această situație, 
s-au luat măsuri să se adapteze o 
serie de prese de balotat de pe sfoa
ră pe sirmă. Aceasta însă presupu
ne asigurarea de către industria me
talurgică a unor importante canti
tăți de oțeluri aliate pentru confec
ționarea înnodătoarelor pe sirmă. 
(Cu toate că, așa cum arătam, specia
liștii din agricultură manifestă mari 
rezerve in privința folosirii sirmei 
in scopul amintit — n. red.). Din lip
sa oțelurilor necesare, nici acest pro
gram de adaptare a preselor nu se 
îndeplinește in mod corespunzător. 
Este adevărat, am primit repartiții 
pentru cantitatea suplimentară de 
sirmă de balotat de care este ne
voie. Dar. deocamdată, ritmul li
vrărilor este cu totul nesatisfăcă
tor".

Dan Gheorghiță. directorul Fa
bricii de unelte si plase de pes
cuit Galați : „Anul trecut ne-am 
confruntat cu dificultăți în aprovi
zionarea cu vîscoză și fire sinteti
ce care nu ne-au fost asigurate rit
mic si în cantitățile necesare. în 
perioada care a trecut din acest an, 
problema s-a repetat în privința fi
relor sintetice. Avind în vedere ce
rințele agriculturii, consiliul oame
nilor muncii din fabrica noastră a 
stabilit recent un program de mo

bilizare a colectivului, astfel îneît 
să putem realiza în fiecare lună 
de-acum înainte cel puțin 500 tone 
de sfoară. în acest scop, am hotărît 
să asigurăm o activitate non-stop, 
introducînd și un schimb „pană". 
Important este să ni se asigure zil
nic 10,5 tone vîscoză și 6,5 tone fire 
sintetice, orice dereglare în aprovi
zionare însemnînd pierderi de ca
pacitate de producție. De asemenea, 
va fi necesar să decalăm spre sfîr
șitul anului unele contracte cu alți 
beneficiari. Iată însă că recent am 
fost anunțați de principalul nostru 
furnizor de fire vîscoză, Combina
tul de fibre, celuloză si hîrtie Brăi
la. că nu ne va livra materie pri
mă decit pină la 1 mai a.c. Ceea 
ce. firește, ar echivala cu încetarea 
producției de sfoară imediat după 
acea dată".

Nicolae Savu, director în Mi

nisterul Industriei Alimentare : ..Am 
fost anunțat de factori de resort din 
Ministerul Agriculturii că institu
tul de specialitate efectuează probe 
în vederea înlocuirii materiilor pri
me deficitare, la care se referă to
varășul director Dan Gheorghiță. cu 
materiale recuperabile provenite de 
la industria ușoară, prin care se asi
gură circa 20 la sută din necesar. 
Recent, institutul respectiv s-a pro
nunțat pentru folosirea lor. Soluția 
înlocuirii unei părți din materiile 
prime este operantă pentru campa
nia de vară cu condiția ca Ministe
rul Aprovizionării să asigure procu
rarea lor. Aceasta este însă o rezol
vare de moment. întrucit prin mo
dernizările ce se vor aduce în uni
tățile industriei ușoare asemenea re
surse se vor reduce considerabil. în 
ceea ce ne privește, ne obligăm să a- 
cordăm producătorilor tot sprijinul 
necesar, potrivit răspunderilor ce ne 
revin în acest domeniu, să întreprin
dem tot ceea ce depinde de noi pen
tru a onora obligațiile față de agri
cultură. Solicităm însă sprijin din 
partea Comitetului de Stat al Planifi
cării, a Ministerului Aprovizionării 
și, bineînțeles, a Ministerului Indus
triei Chimice și Petrochimice pentru 
soluționarea problemelor de aprovi
zionare tehnico-materială".

Radu Chicos. director în Minis
terul Aprovizionării : ..Desigur, vom 
acorda sprijinul necesar în vederea 

rezolvării unora din problemele ri
dicate. în acest scop, ne propunem 
să întreprindem o analiză concretă 
cu ministerele economice implicate 
pentru a stabili, cu maximă urgen
tă. măsurile ce se impun. Consider 
însă că și beneficiarul, respectiv Mi
nisterul Agriculturii, are obligația să 
acționeze in spiritul indicației con
ducerii partidului, astfel ca. prin 
măsuri tehnologice și organizatorice, 
de întărire a disciplinei de produc
ție. încă din acest an să reducă con
sumurile specifice la materialele de 
legat baloți cu cel puțin 20 la sută, 
ceea ce nu înseamnă altceva decit 
utilizarea cu spirit gospodăresc a re
surselor de materiale pentru legat 
baloți Pe care economia le poate asi
gura pentru perioada campaniei 
de vară".

Red. : Am reținut opiniile dum
neavoastră, precum și măsurile pe

care intenționați să le întreprindeți 
pentru campania de recoltare din 
vara acestui an. Ce acțiuni de fond 
trebuie întreprinse pentru ca proble
ma. să-și găsească o rezolvare definitivă

Alexandru Bijică : „Consider că 
trebuie să eliminăm o mai veche 
anomalie și anume : unul din ma
terialele de legat baloți. sirma. este 
un produs nominalizat in planul na
tional unic, îndeplinirea sarcinilor de 
livrare a acestui produs fiind diri
jată și urmărită de către organele 
centrale de sinteză. Celălalt mate
rial. sfoara de balotat, deși are ace
eași destinație, nu are același regim, 
fiind liberă la contractare. Pentru a- 
cest material, deci, nu se întocmesc 
balanțe, nu se emit repartiții, nu se 
urmărește realizarea lui nici la ni
velul Comitetului de Stat al Plani
ficării sau al Ministerului Aprovizio
nării. nici la cel de minister econo
mic sau centrală economică. Cu toa
te acestea, una din materiile prime 
de bază din care se fabrică sfoara, 
și anume firele sintetice, este un 
produs dirijat, iar cealaltă materie 
primă, firele de vîscoză. se fabrică 
din celuloză, care este un produs, de 
asemenea, nominalizat în planul de 
stat. Dată fiind importanta econo
mică deosebită pentru agricultură, 
pentru economia națională în fond, 
a asigurării sforii de balotat paie si 
avind în vedere că se fabrică din

produse nominalizate în il de 
stat, propuneai ca și pe acest 
produs să se întocmeas* *lanță  
materială și să se emităriiții. 
De altfel, incă de anul ;. mi
nisterul nostru a propus lucru 
Comitetului de Stat al licării, 
dar nu am primit nici uPuns“.

Ovidiu Crăciunescu. <or m 
Comitetul de Stat al licării : . 
„Părerea mea e că o asea pro
punere nu este cazul să fținută. 
întrucit valoarea acestuilus nu 
este prea ridicată".

Radu Chicos : „Cred esen
țial nu este să stabilim tfst pro
dus să fie dirijat, ci figurăm 
toate condițiile pentruiolvarea 
problemei stringerii pai<in con
diții optime, economicoad aceas
tă privință, trebuie să s că Mi
nisterul Agriculturii n luat la 
timp măsuri pentru prtionarea 
tehnologiilor de colecta: paielor 
și promovarea unor mtale înlo
cuitoare pentru legarrbaloților. 
Soluțiile actuale sînt fe costisi
toare si în perspectiva diată ele 
trebuie radical schimbaEstfe știut 
că sirma se produce irmă parte 
din materie primă adus.n import, 
iar sfoara utilizată irfezent se 
fabrică din fire sinteticire se ob
țin. in principal, din țol. dar și 
din viscoză care. în esi. înseam
nă consum de masă leoasă. Iată 
de ce agricultura trebuia studieze 
in_modul cel mai serioi să aplice 
măsuri operante. încă . acest an. 
pentru utilizarea in m mare mă
sură a firelor textile, sstice și ar
tificiale refolosibile, pnm si a fi
brelor naturale, perfecțtind conco
mitent mașinile utiliza la stringe- 
rea paielor. De asemen se impune 
ca unitățile agricole să'ganizeze în 
mod corespunzător strierea si Pre
darea sirmei și sforii :uperate de 
la baloții 
sum. așa

de paie și fidati in con- 
cum preveddegea".

★
este, pe scursituația asi-Aceasta ___ ,________ ____ ___

gurării materialelor ddegat baloți 
de paie, acum cind nu mai rămas 
mult timp pină la camgiia de vara. 
Acestea sint opiniile r care le-am 
reținut cu scopul de . le pune in 
atenția factorilor căra le revine 
răspunderea rezolvării acestei pro
bleme. Problemă care, jsa cum s-a 
putut observa, departede a fi mi
noră. prezintă o impo;antă deose
bită pentru agricultură ceea ce im
pune luarea unor măari prompte, 
eficiente.

Cornellu (ARLAN 
Lucian CIUBOTARU

VASLUI : Produse noi, cu caracteristici 
superioare

Preocupîndu-se stăruitor de În
noirea și modernizarea produselor, 
colectivul de oameni ai muncii de 
ia întreprinderea mecanică din 
Vaslui, valorificînd inteligenta teh
nică proprie, a asimilat în produc
ție noi produse cu caracteristici 
țehnico-funcționale superioare. In
tre altele, s-au introdus în fabri
cație un nou mecanism dfe acțio
nare și automatizare de tip servo- 
ven 5. pentru echiparea combinate
lor, și noul tip de servomecanism ■ 
de 3 500 kilograme-forță, produs cu 
cea mai mare putere realizat pînă 
acum de industria românească. Tot

Răspundere muncitorească 
pentru realizarea planului

(Urmare din pag. I) 

pentru prima oară, au început să 
fie fabricate aici — așa cum n.e 
spune inginerul Valeriu Micu. șeful 
serviciului producție din unitate — 
cuplajul hidraulic tip CH-370. care 
intră în componența utilajelor mi
niere, și un nou tip de reductor 
industrial solicitat de agricultură și 
de diferite sectoare ale industriei 
alimentare. Este de remarcat că 
produsele noi și modernizate în 
acest cincinal în întreprinderea 
vasluiană reprezintă, in prezent, 
peste 60 la sută din totalul pro
ducției industriale. (Petru Necula).

miei. Ca urmare, este necesar ca 
organele și organizațiile de partid, 
organele de conducere colectivă din 
întreprinderi să ia toate măsurile 
tehnice și organizatorice ce se im
pun pentru încheierea cu rezultate 
cit mai bune a lunii martie și a 
primului trimestru al anului, pen
tru îndeplinirea exemplară a pla
nului la toți indicatorii cantitativi 
și calitativi. In mod special, așa 
cum a subliniat secretarul general 
al partidului la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., trebuie să se acorde 
cea mai mare atenție îndeplinirii 
integrale a planului la export, ridi
cării în continuare a calității pro
duselor prevăzute în contractele în
cheiate cu partenerii de peste ho
tare, valorificării superioare a 
mărfurilor românești pe piața ex
ternă. Totodată, este necesar să se 
pregătească temeinic producția din 
trimestrul al doilea al anului.

Prin întreaga lor activitate, oa
menii muncii din industrie, din a- 
gricultură, din toate sectoarele și 
ramurile economiei sînt chemați 
acum să demonstreze prin fapte 
hotărîrea de a face din anul 1988 
anul cu cele mai bune rezultate de 
pînă acum din actualul cincinal și 
care să pună baze sigure pentru 
înfăptuirea cu succes a întregului 
plan cincinal, așa cum a cerut 
secretarul general al partidului.

4
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Concepția științifică, fund patriotică 
a tovarășului Nic Ceaușescu 

privind apăranațională
Opera social-politică a secretaru

lui general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, alcătuiește un 
larg, cuprinzător și inestimabil pa
trimoniu ideologic al partidului, al 
poporului nostru, reprezentind o 
contribuție de mare preț la tezau
rul gîndirii revoluționare contem
porane. Marea valoare principială 
și practică a ideilor si tezelor vas
tei sale creații teoretice a fost sub
liniată in numeroase studii, cule
geri de texte, sinteze si mo
nografii. între acestea, volumul 
„Nicolae Ceaușescu — fondatorul 
doctrinei militare naționale pri
vind apărarea Republicii Socialis
te România", elaborat de Minis
terul Apărării Naționale, prezintă, 
așa cum o arată și titlul, coordo
natele fundamentale, orientările șl 
ideile-fortă ale concepției novatoa
re a secretarului general al parti
dului privind apărarea națională ca 
operă și cauză a întregului popor, 
parte integrantă a politicii gene
rale de făurire a socialismului și 
comunismului în condiții de secu
ritate deplină, ansamblu de acțiuni 
in concordanță cu interesele vi
tale ale națiunii noastre, cu aspi
rațiile sale istorice. întru totul le- 

. gitime. de a trăi stăpină pe des
tinele sale. în libertate și demni
tate.

Inspirate din inestimabilul te
zaur de teze și idei elaborate da 
genialul ctitor și strateg al Româ
niei socialiste moderne, paginile 
înmănuncheate în lucrare eviden
țiază elocvent meritul incontestabil 
al comandantului suprem al forțe
lor noastre armate de a fi ridi
cat gindirea militară românească la 
un nivel de creație fără precedent 
în trecut, transformind-o intr-un 
puternic instrument de întărire a 
capacității de apărare a țării, in 
condițiile complexe și contradicto
rii ale epocii contemporane. Punc
tul de plecare al demersului ana
litic ii constituie înfățișarea izvoa
relor istorice ale doctrinei milita
re naționale care iși trage substan
ța din multimilenara existență a 
poporului român, vaiorifieînd. pe 
un plan superior, bogatul fond de 
experiență dobindită în eroicele 
lupte pentru libertate și Indepen
dentă, elementele perene ale gîn- 
dirii și practicii militare autohto
ne. Sînt evidențiate, totodată, cu 
rigurozitate, fundamentele econo- 
mioe. sociale, politico-ideologice, 
cultural-științiTice, etice și juridi
ce ale concepției Partidului Comu
nist Român privind apărarea pa
triei. concluziile de o excepționa
lă valoare teoretică și practică ale 
conducătorului partidului și statu
lui nostru cu privire la evoluția 
situației politico-militare interna
ționale care, așa cum s-a subli
niat cu claritate și la cea de-a V-a 
Conferință Națională a partidului, 
impune să se acorde și în conti
nuare atenția necesară menținerii 
la un nivel corespunzător a capa
cității de apărare a patriei.

Intr-o sinteză expresivă, temei
nic și variat argumentată, este 
prezentată vasta și laborioasa

activitate desfășu
rată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
pentru fundamen
tarea doctrinei mi
litare a României 
socialiste, sint re
levate tezele și ori
entările secretaru
lui general al par
tidului privind con
ținutul, principiile 
și trăsăturile doc
trinei militare na
ționale, ansam
blul de concepte, 
idei și opțiuni care 
au imprimat un 
curs înnoitor în
tregii politici mi
litare a Româ
niei socialiste, ro
lul teoretico-me- 
todologic și prac- 
tic-aplicativ al doc
trinei militare na
ționale în pregăti
rea unitară, într-o 
concepție unică, a 
tuturor forțelor și 
mijloacelor 
sare pentru 
rea țării. In 
cadru sînt 
date, într-o 
eră . ___
re, modalitățile de 
organizare a apă
rării naționale în 
spiritul concep
tului da război al î ______  __
por pentru apărarea 
elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. rezultatul unei 
analize științifice, de mare profun
zime. asupra situației internaționa
le. al evaluării realiste de către 
eminentul conducător al partidu
lui și statului nostru a pericole
lor la adresa independentei și su
veranității popoarelor, al cunoaș
terii temeinice a elementelor ce 
definesc dezvoltarea actuală si în 
perspectivă a societății noastre so
cialiste. Lucrarea subliniază contri
buția determinantă a secretarului 
general al partidului la edificarea 
sistemului national de apărare — 
un organism original, complex și 
armonios structurat, cu o mare dis
ponibilitate operațională atît pe 
plan strategic general, cit șl în 
profil teritorial, cadru organizato
ric pe deplin adecvat pregătirii șl 
participării la lupta de apărare a 
întregului popor, utilizării cu ma
ximă" eficientă a potențialului 
uman și material al tării.

In contextul general al analizei 
forțelor sistemului national de a- 
părare, lucrarea relevă concepția 
profund -----
Nicolae 
rolul și ___  ---_ iu S!V\,iV
tatea românească, statutul social- 
politic de înaltă responsabilitate 
patriotică conferit oștirii prin 
participarea sa activă la întreaga 
viată economico-socială și politică 
a patriei, prin afirmarea ei ca a- 
devărată școală de pregătire po- 
litico-educativă și culturală a ti
nerei generații. Sint evidențiate, de

AREA
IALISTE

nece- 
apăra- 

acest 
abor- 
mani- 

cuprinzătoa-

lntreguluf po- 
---- u patriei.

sistemului national de a-

novatoare a tovarășului 
Ceausescu privind locul, 

menirea armatei în socie-

Funcția socială 
și educativă a expoziției

Expoziția este una din formele cele mai importante prin care arta iși 
manifestă prezenta în spațiul social. Mijloace și energii artistice dintre 
cele mai variate s-au afirmat în acest cadru de-a lungul anilor. Progresele 
pe care le-a cunoscut arta contemporană au pus și pun necontenit sub 
ochii privitorilor, prin intermediul expozițiilor, creații care reflectă com
plex spiritualitatea omului contemporan, frămintările, gîndurile și idea
lurile determinate de prezența sa nemijlocită în actualitate.

Iată ce ne-a spus pictorul Ion Sălișteanu d3spre importanta deosebită, 
artistică si socială, pe care o au asemenea manifestări în peisajul cultural 
românesc.

— Expoziția e un loc de etalare, 
pentru public, a obiectelor de artă și, 
în același timp, Un punct foarte fier
binte de acceptare sau de respingere. 
In cazul unei asemenea manifestări, 
cea mal periculoasă mi se pare indi
ferenta. E mai periculoasă decît fe
nomenul de respingere, pentru că o 
lucrare de artă refuzată stîrnește un 
dialog interior, întrebări, afirmarea 
unei opțiuni care, din punct de ve
dere cultural, este mai eficientă.

Expoziția este în același timp 
reflexul unui anumit tip de dezvol
tare urbană, de ambiantă culturală 
foarte necesară. Pentru că sălile da 
expoziție civilizate, pline de lumină 
sînt o consecință directă a vieții mo
deme. Din ce în ce mai multe orașe 
beneficiază de asemenea locuri de 
etalare. Am inaugurat, de exemplu, 
la Lupeni, galerii noi de artă. Clipa 
acestui spectacol vizual, care în
seamnă deschiderea unei expoziții, 
este foarte interesantă prin ceea ce 
poate declanșa ca încărcătură afec
tivă. Mi se pare important că astfel 
locuitorii unui oraș beneficiază, in 
plan cultural și moral, de calitatea 
lucrărilor dintr-o expoziție, fără să 
tindă să devină neapărat proprietarii 
acestor lucrări. Ei beneficiază de con
dițiile unui climat, de elemente de 
raportare capabile să-i schimbe, in
tr-un proces neîncetat, proces ce de
pășește ceea ce înțelegem, dintr-un 
punct de vedere economic, prin ren
tabilitate Imediată. Nu cred însă că 
simpla expunere a unor lucrări este 
importantă în sine. Esențial mi se 
pare să întreții un anumit climat, să 
hrănești, din punct de vedere cultu
ral. ceea ce aș numi mediul de re
ceptori.

— Ce înseamnă să întreții acest 
climat cultural ?

— înseamnă să întreții, ca o pre
ocupare permanentă, climatul de di
versitate și de calitate. Pentru că, 
așa cum există o ordine in fiecare 
lucrare, o organizare interioară a fie
cărei imagini, tot așa, există o lege 
care guvernează organizarea unei 
expoziții. Mai mult decît atît, există 
o logică a totalității manifestărilor 
expoziționale dintr-un an sau din
tr-un deceniu. Pentru a se evita 
monotonia, repetarea unor conven
ții care pot deveni tic vizual 
este necesară insă eliminarea unui 
cu totul intîmplător mod de alter
nare a lucrărilor de calitate cu în- 
cropelile. Cînd această cerință este 
respectată, galeria, sala de expoziții 
pot fi un adevărat pivot cultural 
de control. In momentul în care pu-

blicul este antrenat tn dezbatere, Ia 
discuții, cînd i se răspunde la între
bări, dialogul cultural ascendent for
mează. construiește. Dacă nu există 
întrebări, fenomenul e mai grav, 
pentru că el indică dezinteresul. Fără 
aderență la public lucrările întrerup 
procesul unui complex dialog in
terior.

— Cum concepețl, In aceste con
diții, relafia public-artist 1

— Publicul, ca noțiune singulară, 
mi se pare o abstracție lingvistică. 
In realitate, conglomeratul de sensi
bilități, de pregătiri culturale 3 atît 
de bogat încît diversitatea e singura 
care are șansa să mulțumească. Alt 
aspect important este grija, decența, 
măsura care trebuie să fie de partea 
artistului. Absenta ostentației, a in
fatuării înseamnă de fapt respect 
fată de meserie, deplina considerație 
pentru cel ce intră în sala de expo
ziție, chiar dacă nu e de acord cu 
ceea ce ai făcut. Am văzut adeseori, 
în asemenea împrejurări, că oameni 
ajutați de bunăvoința cu care au fost 
primiți și cu care li s-au explicat 
elemente de limbaj au fost cîștigați 
într-o autentic^ perspectivă de emu
lație culturală. Publicul vizitator al 
expozițiilor și al sălilor da concert, 
al muzeelor și teatrelor e un public 
selecționat pe baza unor antecedente 
gustate, pe care simte nevoia să le 
întrețină. Altfel nu se poate vorbi de 
dimensiunea educativă a imaginii. 
Prezenta imaginii de artă e atit de 
complexă, de adîncă în sistemul ne
voilor spirituale ale oamenilor incit 
recunosc că existența ei e uneori încă 
palidă în raport cu exemplele nega
tive pentru modul în care se poate 
folosi timpul liber, pentru modul 
anticultural în care se poate uneori 
comenta, atinge sau privi o operă.

— Așa cum ați afirmat, prezența 
lucrărilor de artă in săli de expozi
ție implică o deosebită răspundere 
socială. Este oare diferită această 
răspundere in cazul unei expoziții 
colective, față de răspunderea pe 
care o implică o expoziție personală?

— O expoziție colectivă, in mod 
normal, ar trebui să dea dimensiu
nea calității gîndirii artistice a unei 
etape, a unui moment, a unui an de 
activitate. Ar trebui să prezinte, de 
exemplu, situația picturii, sculpturii, 
artelor decorative, graficii sau sceno
grafiei printr-o etalare a posibilită
ților, a mijloacelor, a schimbărilor de 
calitate. Atît din punct de vedere 
profesional, cit și din punctul de ve
dere al dimensiunilor culturale spre 
care se aspiră. Sînt artiști care aco-
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asencipiile șl orientări
le de o covîrsitoare im- 
poromandantului suprem 
al irmate privind dez- 
vol militare românești la 
nivc. operativ și tactic, 
conirganizarea si desfă- 
șunsului de instruire și 
eduituror forțelor luptă- 
toai cerințelor războiului 
de patriei dus de către 
întnr.

Unt spațiu este acor
date concepției tovarășu
lui eaușescu privind con- 
duc:ătre partid a apără
rii rincipiile. structura și 
trăsistemuliui de condu- 
cenmilitară a apărării na- 
ționl și atribuțiile or- 
ganrganizatiilor antrenate 
in ces. formele și moda- 
litățtării rolului conducă
tor lului în întreaga ac- 
tiviitărire a capacității de 
apătriei.

Edn evidență și convin- 
gătastrată necesitatea 0- 
bieconducerii forțelor ar- 
mategului sistem national 
de de către Partidul Co- 
murân, forța politică con- 
ducfentrul vital al națiu
nii. ul conducător al for- 
teloe armate — precizează 
tovalicolae Ceaușescu — 
estel, guvernul, comanda- 
™«nem național. Numai a- 
cestfe ordine armatei noas
tre ii aceste ordine pot fi 
execs Republica Socialistă 
Romi

In lucrare sînt. de asemenea, re
flectate orientările doctrinare for
mulate de secretarul general al 
partidului privind dezvoltarea re
lațiilor pe plan militar ale Româ
niei cu alte state, la baza cărora 
se situează ferm principiile depli
nei egalități in drepturi, respectă
rii independentei și suveranității 
naționale, neamestecului in trebu
rile interne, avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța. Este înfățișată pe 
larg concepția comandantului nos
tru suprem privind raporturile ar
matei române cu armatele țărilor 
socialiste participante la Tratatul 
de Ia Varșovia, cu ale celorlalte 
țări socialiste și altor state, care 
trebuie să se desfășoare in forme 
și modalități stabilite de comun 
acord. între organele constitutiona
le ale părților interesate, fără nici 
un fel de presiuni sau imixtiuni, 

întregul conținut al volumului 
demonstrează vasta deschidere spre 
nou conferită de tezele, concepte
le și orientările fundamentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a- 
devărat far călăuzitor al teoriei și 
practicii militare românești. Ele
mentele de noutate și de mare 
profunzime științifică cu care s-a 
îmbogățit și se îmbogățește patri
moniul gîndirii și artei militare na
ționale exprimă elocvent caracte
rul realist al măsurilor întreprin
se. din inițiativa și sub conducerea 
nemijlocită a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru creșterea 
continuă a potențialului poporului 
de a-și apăra valorile fundamen
tale, cuceririle sale revoluționare.

Lucrarea „Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — fondatorul 
doctrinei militare naționale pri
vind apărarea Republicii Socialis
te România", apărută recent la 
Editura Militară, reprezintă un 
profund omagiu și un cald elo
giu adus ilustrului conducător al 
partidului și statului nostru care a 
conferit prin titanica sa activitate 
noi străluciri teoriei și practicii re
voluționare contemporane, așezind 
pe temeiuri științifice, de înaltă 
eficientă, procesul unitar de fău
rire și apărare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Paginile volumului exprimă, o 
dată cu puternicele sentimente de 
înaltă și aleasă prețuire ale oști
rii fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou al 
națiunii, ctitorul epocii luminoase 
pe care o trăim, hotărîrea fermă 
a tuturor militarilor armatei de a 
participa cu însuflețire ia marea 
epopee socialistă, neprecupetind 
nici un efort pentru îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
și ale Conferinței Naționale, de a 
se pregăti exemplar pentru a fi la 
Înălțimea îndatoririi sacre în
credințate de partid, de coman
dantul suprem — de a apăra, îm
preună cu întregul popor, liber
tatea. independenta și suveranita
tea patriei.
Col. dr.
Gheorqhe ARADAVOAICE

liu Baba 1 „PORTRET DE

peră spacu forță, cu tensiune, 
deschizinaloguri culturale eviden
te, ce dese condițiile obișnuitu
lui. Așa există și înșiruirea da 
lucrări rate individual, dar care 
nu ampli spectacolul vizual al 
ansambluCred că o expoziție tre
buie gîndca dialog între lucrări ; 
ca dialog ?e tangente afective di
verse ; di: cromatic sau dimensio
nal. Treb să remarc că există o 
preocuparătre această operă de 
ansamblu care o regăsim la unii 
critici. Ari și critici iși iau une
ori răspurea, grea ca amplitudi
ne culture să organizeze spațiul 
acestor exitii colective. Important 
este ca fire privitor să realizeze 
dialogul e;ent între opere ; să 
existe preeparea unei regii funda
mentale îfuncție de care să fie 
așezate lucile. Așa cum citești un 
text care pte să-ți proiecteze posi
bilitățile cbeprezentare scenografi
că. regizor,, tot așa personalitatea 
unui artiștii poate oferi soluții de 
organizare ! familii, cicluri, din 
aproape inproape sau, dimpotrivă, 
o concomitță contrapunctică de la 
mare la m de la elemente percu
tante ia za rarefiate, de la închis 
la deschis e.

— O expiție de artă oferă, așa 
cum precizi, deschideri poliseman
tice spre uversuri artistice extrem 
de diferiteCare este, în sens larg, 
beneficiul dtural, formativ, al unei 
asemenea nnifestări ?

— Expozia nu 3 un simplu spa
țiu de deleare. Ea are întotdeauna 
o funcție, nele sînt expoziții con
cepute penu vinzare. Am văzut în 
străinătate expoziții amestecate, în 
care nu se unea problema unui me
saj, expozi.i concepute exclusiv 
pentru vinare. Cînd un artist a gîn- 
dit și antiebat lucrarea lui ca „mar
fă", sigur ă va fi expus ca atare. 
Cînd altul participă la un dialog

Foto : S. CristianCasa științei și tehnicii pentru tineret din Baia Mare

(Urmare din pag. I) 
tre cele mai importante 
economia națională : 
care lucrează pămintul ca 
să scoată plinea, carnea si 
laptele. Adică hrana în
tregului popor. Așa 
cum, cu perfectă drep
tate, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. agri
cultura va fi in continuare 
a doua ramură de bază a 
economiei naționale : „O- 
biectivul fundamental ii 
va constitui realizarea noii 
revoluții agrare, ce presu
pune transformarea gene
rală a felului de muncă, 
de viață și de gipdire a 
țărănimii noastre coopera
tiste. realizarea unei pro
ducții agricole care să sa
tisfacă din plin necesitățile 
de consum ale întregului 
popor, precum și alte ce
rințe ale dezvoltării națio
nale". De aceea civilizația 
și cultura satului nu se

Vatră de 
mai pot deosebi prea mult 
de tot ce are ca stiintă și 
cultură lumea modernă. 
Țăranul este azi și tracto
rist, și crescător de anima
le. și cultivator de cereale, 
și pomicultor, și apicultor, 
și viticultor.

Și cred că n-am enume
rat toate formele de spe
cializare intr-un do”— 
de producție așa de 
și de important cum 
agricultura, care cred 
rămas un apanaj si. 
la un punct, un mare 
vilegju al satului. De aceea, 
în satul de acum, socialist, 
trebuie să se știe si meca
nică. și botanică, și zoolo
gie. și agricultură, și po
micultură, și. de ce nu, și 
chimie. Satul de acum se 
înscrie în cultură cu toate 
mijloacele, metodele și in
strumentele care duc ști
ința si cultura în mase, de 
la radio și televizor la ci
nematograf și bibliotecă.

domeniu 
vast 
este 
că a 
pină 
pri-

t v
Duminică, 20 martie

Telex
Lumea copiilor
Din cununa cintecului românesc 
(color). Muzică populară
Album duminical (partial color) 
Telejurnal
Strălucită solie de pace, prietenie 
și colaborare (color). Vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în Republica Guineea și Republica 
Islamică Mauritania

19.50 „Cîntarea României* 4 (color) 
• Omagiul țării Conducătorului 
iubit. Emisiune realizată în cola
borare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Galați

20.50 Film artistic (color, : „N-a fost 
tristețe". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor sovietice

21,55 Telejurnal.

Luni, 21 martie
20,00 Telejurnal
20,25; Priorități tn economie. în obiec

tiv: Programul campaniei agrico
le de primăvară

20,45 Tezaur folcloric tn concert (color) 
21,20' Occident ’83. Documentar
21,35 Cu spirit revoluționar, cu respon

sabilitate pentru viitorul patriei. 
Patriotismul — adevărul de fieca
re zi al faptelor noastre

21,50 Telejurnal

11,30
11,35
12,40

13,00
19,00
19,20

Henri Catarg! 1 „MUNCITOR”FATA”
peste epoci șl generații, cînd iși pro
pune o largă confruntare culturală, e 
vorba de alte exigențe. Dacă privi
torul a înțeles aceste diferențe, a 
fost realizat un act cultural. Din fe
ricire. în arta noastră contemporană 
sînt extrem de numeroase direcții și 
modalități de expresie acoperite pro
fesional, cu o cotă foarte înaltă d.3 
realizare. De la o puritate poetică la 
valoarea meșteșugărească a operei de 
muzeu, artiști din toate generațiile 
ating lumi foarte diverse. E greu de 
presupus că există privitor, oricît de 
exigent, care să nu regăsească ceva 
pentru sufletul său. Nu pot uita ma
rea expoziție retrospectivă de la 
Dalles a sculptorului Anghel. concen
trarea interioară a lucrărilor, tensiu
nea spirituală ce modifica spațiul 
arhitectural al sălii. Există rever
berații care amplifică dialogul între 
obiecte. Cine iși organizează interio
rul locuinței face de fapt un act de 
etalare expozițională. Din acest punct 
de vedere, poate că nu 3 inutilă grija 
față de ambianță, care înseamnă, de 
fapt, grija față de noi înșine, pentru 
că spațiul domestic ne proiectează 
dimensiunea umană, culturală. Mă 
gîndesc. de asemenea, la expoziția 
Iui H. Catargi de ia Muzeu! de artă, 
expoziție pe care am revăzut-o la 
Iași, In cu totul altă ipostază, punlnd 
în valoare alte dimensiuni ale acelo
rași lucrări. în nici o altă expoziție 
ca în aceea a Iui Țuculescu de la 
Dalles nu am simtit aceeași explozie 
a prezenței lui artistice.

— Ați expus acum cițiva ani, îm
preună cu unul din studenții dum
neavoastră, pe care am înțeles, din 
acest gest, că il prețuiți in mod deo
sebit. Care sint exigențele pe care 
le implică prezența unui tinăr artist 
în arenă ?

— Ca și în cazul unei cărți, un 
debut trebuie pregătit. Dacă ai o răs-

pundere de dascăl cred că trebuie să 
temperezi pe grăbiți, pe cei foarte 
dornici să fie văzuti și să încura’jezi 
pe cei ce au un exces de îndoială, de 
exigentă față de .ei înșiși. Oamenii 
sînt foarte diferiți. Important e să 
existe un sfat, un gind de bine pen
tru că cel mai talentat dintre absol
venți se poate pierde ușor în lumea 
indiferentei sau a solicitărilor para
zitare. Există această solicitare pa
razitară, care împinge uneori spre o 
joasă condiție a acceptării, spre mer
cantilism. Aproape întotdeauna alu
necarea pe panta concesiilor se suc
cede în cascadă, iar revenirea se 
face foarte greu. Iată, de exemplu, 
doi colegi : unul vinde peisaje de 
iarnă privite noaptea, iar celălalt 
peisaje încărcate de greutate, de va
loarea creației adevărate. în planul 
necesităților imediate, toata catego
riile au o justificare socială. Nu cred 
că trebuie minimalizați sau defăimați 
cei cu puteri mai modeste. Pentru că, 
grefat pe mediul de receptivitate 
larg social al artei, fiecare are micul 
cerc de admiratori, iar arta lui ali
mentează intr-un fel fondul marilor 
reușite culturale. Azi poți învăța de 
la o generație mai tînâră. cu condi
ția conservării calității de recepti
vitate. Știu artiști care sînt conser
vatori și dispuși să nege, să ignore 
tot ce nu intră în optica lor. 
Alții împing zona de accepta
re prea departe. Dar cunoașterea 
puterii, a măsurii e fundamentală 
pentru tot ce faci, pentru modul în 
care pășești în spațiul public. Spec
tacolul atelierelor întregește ideea 
de spațiu expozițional. Te intîlnești 
aici mai mult cu firescul, cu inedi
tul, cu lumea care întreține viața 
însăși a expozițiilor.

Marina PREUTU

ta.-

cultură
Adică, știința, tehnica, li
teratura, arta, cultura sa
tului socialist de azi se ex
primă prin școala de zece 
ani și prin liceele de pro
filuri practice, agroindus
triale. care funcționează 
in satele noastre. Trans
formările in economia și 
demografia rurală și ur
bană s-au produs repede, 
pricinuind si o serie de de
reglări. Și procesul nu s-a 
terminat. Echilibrul nece
sar nu s-a stabilit încă. Și 
va mai trece incă o vreme 
pină se va statornici, oină 
se va ajunge ca satul să-și 
contureze clar profilul și 
să-și cristalizeze persona
litatea. în această persona
litate cultura este si ea un 
liant, se înscrie cu un a- 
port propriu, original, me
nit să multiplice si să îm
podobească cultura națio
nală in totalitatea ei. Tre
buie să constatăm cu sa-

tisfactie că această cultu
ră se conjugă, se forjează 
în fiecare an. în fiecare zi 
cu contribuții remarcabi
le. că satul românesc iși 
afirmă 
locul 
tură, 
artă, 
bună 
intru 1 
Pentru 1 
destin.
partid si_ _____ ___
toată solicitudinea, înte
meiată pe o concepție ști
ințifică și vizionară tot
odată. dezvoltării satului 
românesc de azi si de mii- 
ne. vastul program de mo
dernizare si sistematizare 
avind menirea de a apro
pia satul de oraș, de a crea 
condiții noi. superioare 
pentru afirmarea virtuți
lor perene de hărnicie și 
spirit creator, proprii satu
lui românesc dintotdeauna.

1 in condiții noi 
de creator de cul- 
de zămislitor de 
de educator întru 
cuviință și omenie, 

frumos si gind inalt. 
atingerea acestui 

conducerea de 
_.i de stat acordă 

solicitudinea,

rfoua wafâ a copacilor
Cronicile nu se scriu 

neapărat pe hirtie sau 
pergament. Cronicarii 
n-au rțevoie întot
deauna de cuvinte. 
Sub miini pricepute, 
piatra, metalul, lem
nul, cornul vorbesc, 
rezumind o istorie, 
„trădînd" în chip fe
ricit o spiritualitate. 
Un cunoscut scriitor 
contemporan — admi
rat acum pe multe 
meridiane — visa o 
„cronică de piatră". A 
scris-o pină la urmă 
din... cuvinte dure, la
pidare, in a căror suc
cesiune ghicești zbu
ciumul formelor, pa
tetismul strunit. Țăra
nului român îi place 
de milenii lemnul, in 
care „scrie" cu dalta, 
custura, cuțitul, hor- 
jul, scoaba și securea. 
„Cronica" lui, care ia 
de la caz la caz for
ma porților și grinzi
lor împodobite, a fur
cii de tors, blidarelor, 
„podișoarelor". a col- 
țarelor, tiocurilor, cău- 
celor și sărărițelor, îl 
prezintă cu discreție 
și rafinament așa cum 
este : un fiu al locu
rilor. Nu intimplător, 
custurile dacice găsi
te in munții Hunedoa
rei seamănă leit cu 
cele folosite și azi prin 
partea locului.

Din
doarei a cobprît 
Hațeg
Simu Grecu, ale cărui 
lucrări le-am admirat 
mai deunăzi la casa 
de cultură a vechiului 
oraș transilvan. Hațe
gul se mîndrea cu 
multiplul laureat al 
precedentei ediții a 
„Cintării României" și 
ținea să-i pună in 
lumina meritată crea
țiile. Le-am privit cu 
atenție : linguri, obiș
nuitele și necesarele 
linguri, înnobilate insă 
prin crestături cu si
metrii multiple și sa
vante, furci de tors și 
căuce, la care geome- 
trismul ornamental, 
cadența inciziilor și a 
canelurilor mărturisesc 
un echilibru clasic, o 

rîvnă de a 
_ utilul și 

Mingiiai 
lemnul cînti

munții Hune- 
_.' r. 11 în

și meșterul

neistovită 
îngemăna 
frumosul, 
de daltă,

și se supune („Cînd 
sculptez in tei sau 
nuc dalta parcă merge 
singură ; din ce lu
crez, din ce as lucra și 
cred că nici o viață de 
150 ani nu mi-ar ajun
ge să învăț toate se
cretele lemnului" — 
mă incredințează meș
terul), zbuciumul fi
brelor sale e domolit 
în cercuri, rozete, fu
nii, virtejuri, „dinți 
de lup", in sori imagi
nari, stilizați după ca
noanele unei arte stră
vechi. Meșterul res
pectă copacul retezat 
și ține să-i dea o nouă 
viață, care să-l „mul
țumească". Auzindu-l, 
mi-au venit brusc din

CONSEMNĂRI

cuvintele 
genial, 

______ . „Gindeș- 
te-te că stejarul din 
fața ta este un bun 
înțelept și sfătos. Vor
ba daltei tale trebuie 
să fie respectuoasă și 
iubitoare. Numai ast
fel îl poți mulțumi".

La cei 50 de ani ai 
săi, pe care 
mărturisește cu 
zimbet înciudat, 
parcă lui însuși

• -St ------------ 1

amintire 
„lemnarului4 
Brâncuși:

mi-i 
un 
de 

,.... , nu 
i-ar veni să creadă in- 
timplarea cu timpul, 
cu fuga de neoprit a 
anilor, „lemnarul" din 
Hațeg, în viața de toa
te zilele tîmplar la 
cooperativa . de artă 
populară „Hațegana", 
nu e doar un artist ce 
se lasă in voia pasiu
nii. Dincolo de taine
le cioplirii și crestării 
măiestre, el a întrevă
zut rosturile lor 
adinei. Ca document 
de existență, ca mod 
de repetată solidariza
re cu un pămint și cu 
o pădure ce i-au ve
gheat pașii. Lui și îna
intașilor săi ! Bunicul, 
unchiul, tatăl au 
„vorbit" la rindu-le cu 
lemnul in satul lor de 
munte, la Tirsa. unde, 
zice Simu Grecu, fie
care gospodar știe să 
facă o coasă, un gard 
frumos, o furcă sau o 
coadă de coasă. Lingă

atiția învățători care 
nu-și ascund grijulii 
secretele, copilul și-a 
pierdut repede fireș
tile stingăcii. La șap
te ani (cei „șapte ani 
de-acasă", desigur, 
care, iată, pot să în
semne nu numai o 
școală a cuviinței, ci 
și una a dialogului cu 
natura, cu cerințele 
vieții practice și, de 
ce nu, cu tradiția), co
pilul sculpta linguri, 
fuse de tors. Cîțiva 
ani mai tirziu cioplea 
prima ramă, pe care o 
păstrează cu scumpă- 
tate și acum, cînd e 
familiarizat cu rigorile 
artei clasice.

„Pot face ' ' ' 
ladă stil 
Dar ce-am 
dovic ? Am 
meu, care 
vechi, vechi cuier 
peretele, cu căncee și 
farfurii de porțelan, un 
scaun lung sculptat și 
patru scaune cu spă
tar sculptat" — îmi 
spune meșterul, căpă- 
tind brusc sămînți de 
vorbă.

Cu țăranul de din
colo de veac iși mă
soară așadar puterile 
lemnarul _ -- -
Desenele de pe lucră
rile lui, ~' *
toatele o 
ră adaptare a formelor 
la funcțiunile cotidie
ne ale obiectelor, un 
amestec de sobrietate 
și exuberanță, nu sînt 
aflate in cărți, ci pe 
covoare și furci vechi, 
pe acele lucruri ce 
mărturisesc solidar li
nia veche și rafinată 

, a ciobanului și a pă- 
dureanului. „Dacă nu 
respect linia înaintași
lor. nu pot fi un con
tinuator adevărat al 
folclorului", îmi mai 
spune intr-un tirziu 
meșterul, plecind apoi, 
cu pași măsurați, spre 
atelier, tl tenta, a cita 
oară ?,. iarăși dialogul 
cu nucul, cu teiul, cu 
stejarul și paltinul. Cu 
pădurea (și de 
boturi !) în care 
să audă cintecul 
melor, freamătul 
velor și mirosul 
mintului.

oricind o 
«Ludopic». 
eu cu Lu
cii moșul 
avea un 

cit

din Hațeg.

vădind cu 
extraordina-

sim- 
știe 
for- 
se- 
pă-

Ioan ADAM

teatre
• Teatrul Național (Sala mare, 
14 7171): Hagi Tudose — 10; Titanic 
vals — 18; (sala Amfiteatru): Drumul 
singurătății — 10; Contrabasul —- 18; 
(saia Atelier): Fata din Andros — 
14; Intre patru ochi „A“ — 18.
ti) Filarmonica ,,George Enescu* 4 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Horia Andreescu. 
Soliști: Toke Lund Christiansen — 
flaut (Danemarca), Ion Ivan-Roncea 
— harpă — 11; Concert coral. Diri
jor: Diodor Nicoară. Antologie româ
nească. Solist: Vasile Speranță — 18.
• Opera Română (13 18 57): Micul 
coșar — 11; Femeia Îndărătnică (pre
mieră) — 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Casa 
cu trei fete — 10,30; Vînzătorul de 
păsări — 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 10,30;
Romeo și Julieta la sfirșit de no
iembrie — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Uriașii munților — 18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerul în
stelat deasupra noastră — 18
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Goethe mi-a spus — 11; Ana-Lia — 
18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Capcană pentru un bărbat singur — 
10; Regele loan — 18
O Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) ; S capiu o — 10; Micul in
fern — 18; (sala Studio) : Iva-Diva — 
10,30; O noapte furtunoasă — 18.30. 
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 11; Dis
cuție fără martori — 18; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Cum se cuceresc fe
meile (spectacolul Teatrului evreiesc 
de stat) — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78): Savoy, Sa
voy — 11; Mi se pare că mă-nsor —

18; (sala Victoria, 50 58 65): Varietăți 
pe portativ — 19.
• Teatrul „Ion Creangă* 4 (50 26 55): 
Mary Poppins — 10,30; Dialoguri mu
zicale cu formația „Holograf*  — 17 ; 
19,30
• Teatrul „Țăndărică* 4 (15 23 77, sala 
Victoria): Vitejii cetății Bade-Bade 
— 11; (sala Cosmonauților, 11 12 04) ; 
Anotimpurile mînzului — 11,30.
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 10; 15,30; 18,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Stress — 18,30.

cinema
• Iacob : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Zimbet de soare ; LUMINA
(14 74 16) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Extemporal la dirigenție : LIRA 
(31 7171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17 
19, STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 
17,15; 19.30.
• Totul se plătește : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• De la literatură la film ; PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Nu e ușor cu bărbații: SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15;
17,15: 19.30, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19.
• Cursa secolului : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
O Incoruptibilul de la etajul XIX : 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 11 ; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11;
13: 15: 17; 19.
Q Misiune specială : DACIA (50 35 94)
— 15: 17: 19, ARTA (21 31 86) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19.
• Biciul fermecat : PACEA (71 30 85)
— 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19.
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Tovarășului RODNEY ARISMENDI
Secretar general al Partidului Comunist din Uruguay

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit cele mai 
calde felicitări, urări de viată îndelungată și noi succese în activitatea pe 
care o desfășurati în fruntea Partidului Comunist din Uruguay.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate existente 
între partidele noastre vor continua să se dezvolte și în viitor spre binele 
celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de sensibil la mesajul de felicitări și urări pe care 
dumneavoastră ați binevoit șă mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale.

în această fericită împrejurare îmi este deosebit de plăcut să vă exprim 
sincere mulțumiri și urări de fericire și sănătate dumneavoastră, de progres 
și prosperitate poporului României.

Vă rog să primiți expresia deosebitei mele considerațiuni.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

W ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
BASARABI : Un nou port 

fluvial
Pe Canalul Dunăre — Marea 

Neagră a fost dat în exploatare un 
nou obiectiv economic : portul flu
vial Basarabi. Noul port, situat pe 
malul drept al magistralei albas
tre. este prevăzut cu 8 dane ope
raționale în lungime totală de 700 
metri, macarale de chei tip „Bocșa" 
de 5 si 16 tone forță, magazii pen
tru depozitarea mărfurilor genera
le si platforme betonate. în pavi
lionul modernei gări fluviale func
ționează un dispecerat de naviga
ție. (George Mihăescu).

ALBA IULIA : Acțiuni 
edilitar-gospodărești

O dată cu sosirea primăverii, în 
cartierele de locuințe, in parcurile 
si pe străzile municipiului Alba 
Iulia se desfășoară ample acțiuni 
gospodărești, la care iau parte mii 
de cetățeni. „Printre cele mai 
importante activități de bună gos
podărire si înfrumusețare — ne-a 
spus tovarășul Gheorghe Ilisiu. 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular municipal — se află 
reamenaîarea si sistematizarea 
parcului Unirii de Pe Platoul Ro
manilor. cerință impusă de deschi
derea în anul trecut a bulevardu
lui Transilvania. Pe o suprafață de 
5 hectare se lucrează la amenaja
rea unor noi alei si fîntîni arte
ziene. Se vor planta. în zilele ur
mătoare. numeroși arbuști orna
mentali si trandafiri. Se definiti
vează. cu sprijinul cetățenilor, a- 
menaiarea parcurilor Macului si 
Gării1*.  (Ștefan Dinică).

TIMIȘ : Noi apartamente
în perioada care a trecut de la 

începutul anului, colectivul Trus
tului antrepriză generală de con- 
strucții-montaj Timiș a pus la dis
poziția oamenilor muncii peste 200 
de noi apartamente, care s-au a- 
dăugat astfel celor 8 000 date in 
folosință in primii doi ani ai ac
tualului cincinal. Noile locuințe se 
disting printr-o arhitectonică mo
dernă. care valorifică în mod crea
tor tradițiile locale, fiind prevăzu
te. în cea mai mare parte, cu șar
pante prefabricate si învelitoare de

BUZĂU : Ansamblu arhitectonic modern

Magistrala Unirii din Buzău (Foto : Dorin Ivan)

Buzăul. vechiul tîrg de odinioa
ră. a devenit în ultimele două de
cenii. asemenea tuturor localități
lor patriei, o așezare modernă. în
floritoare. De la 2 404 apartamente 
cite erau în 1968 s-a ajuns acum 
la peste 26 000. iar de la 377 uni
tăți comerciale la 646. In prezent, 
eforturile harnicului colectiv de la 
întreprinderea antrepriză de con- 
structii-montai sînt concentrate la 
finalizarea unor noi blocuri de pe 
magistrala Unirii, principala arte
ră de traversare a municipiului 
Buzău. ..Am predat în avans 59 a- 
partamente — ne spune inginerul

pentru oamenii muncii 
țiglă. Ele dispun, de asemenea, de 
un confort sporit, conferit de aplica
rea unor soluții tehnologice avan
sate privind îmbunătățirea termo- 
izolației exterioare. Noi plusuri de 
calitate s-au înregistrat, de ase
menea, la executarea structurilor 
de rezistență și a fațadelor ex
terioare ale blocurilor, acestea fiind 
realizate din materiale durabile — 
praf de piatră, terasit, mozaic sau 
cărămidă-placaj într-o mare va
rietate de culori. (Cezar Ioana).

SUCEAVA : Minereurile - 
superior valorificate

Lucrătorii Uzinei de preparare 
Tarnița, aparținind de Combinatul 
minier din Gura Humorului, apli
că în fluxurile tehnologice soluții 
eficiente de modernizare, care con
duc la valorificarea superioară a 
minereurilor. Astfel, se extind ce- 
lulele-pompă, în circuitele de flo- 
tare, evitîndu-se prin aceasta pier
derile mecanice și sporindu-se 
randamentul de extracție. Totoda
tă, s-au introdus celule de flota- 
re care au un volum dublu față de 
cele folosite anterior. în felul a- 
cesta, pe aceleași spații se obțin 
importante creșteri ale producției, 
in condițiile reducerii considerabi
le a consumurilor energetice. în 
plus, utilizarea celulelor mari a 
dus la îmbunătățirea calității con
centratului de pirită. Specialiștii 
uzinei experimentează acum noi 
tehnologii pentru obținerea din 
minereuri a unor cantități cît mai 
mari de substanțe utile. (Sava 
Bejinariu).

Nicolae Voinea. directorul între
prinderii. Din punct de vedere ar
hitectural. această magistrală, cu 6 
benzi de circulație, care face legă
tura între Capitală si Moldova, va 
avea o fizionomie aparte. Pe cel 
de-al doilea tronson. început in 
1987, construim blocuri cu spații 
comerciale si unități prestatoare 
de servicii la parter, o scoală cu 
16 săli de clasă si un hotel. în a- 
propierea căruia un pasai pietonal 
va subtraversa calea rutieră. Nota 
originală a întregului ansamblu ar
hitectonic va fi dată si de ampla
sarea unui mobilier stradal cu ca
racteristici deosebite, precum si de 
utilizarea în decorarea fațadelor 
blocurilor a unor valoroase mate
riale de con'structii din județul 
nostru, cum sînt piatra de Măgura, 
cărămizile ceramice de Mînzălesti 
si geamul de Buzău. împreună cu 
constructorii de la sectorul buge- 
tar-productiv al consiliului popu
lar municipal, care realizează in
frastructura și celelalte utilități în 
zona cuprinsă între bulevardul 
N. Bălcescu si strada Transilva
niei. ne-am angajat ca acest ultim 
tronson al magistralei Unirii să-1 
dăm în folosință, pînă la 23 Au
gust. (Stelian Chiper).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII TUNISIENE

Domnului ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Președintele Republicii Tunisiene

TUNIS

Aniversarea zilei independenței, sărbătoarea națională a Republicii 
Tunisiene, imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări si cele 
mai bune urări.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie si colaborare statornicite 
între țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in viitor in interesul celor 
două popoare, al păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Vă doresc multă sănătate si fericire personală, iar poporului tunisian 
prieten noi succese pe calea progresului și bunăstării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu. a trimis o tele
gramă primului ministru al Republi
cii Tunisiene, Hedi Baocouche, cu 
prilejul aniversării zilei independen
ței Republicii, prin care îi adresea
ză calde felicitări și cele mai bune

La 20 martie, po
porul tunisian sărbă
torește împlinirea a 
32 de ani de la pro
clamarea independen
ței naționale, care a 
pus capăt dominației 
străine și a deschis o 
nouă pagină în viața 
țării sale. Devenind 
stăpîn pe propriile-i 
destine, el s-a angajat 
intr-o nouă luptă — 
cea a lichidării înapo
ierii moștenite din 
trecut și făuririi unei 
vieți noi, reușind să 
obțină o serie de rea
lizări importante pe 
această cale.

Republica Tunisia
nă (suprafața — 
164 150 kmp ; popu
lația — 6 milioane de 
locuitori) dispune de 
apreciabile avuții na
turale — zăcăminte 
de fosfați, plumb, 
zinc, cupru — a căror 
exploatare, începută 
cu deeenii în urmă, 
a luat o deosebită 
amploare în anii in
dependenței. Alături 
de noi exploatări mi
niere, pe harta țării 
au apărut zeci de o- 
biective industriale,

din rîndul cărora se 
detașează cele înălța
tă în principalul port 
maritim. Aici, la Bi- 
zerta, au luat ființă 
un mare combinat si
derurgic, o rafinărie, 
o uzină de laminate, 
instalații portuare 
dintre cele mai mo
derne. Realizări de 
seamă au fost obți
nute și în celelalte 
sectoare ale econo
miei naționale și mai 
ales în agricultură, 
unde lucrează majori
tatea locuitorilor țării. 
Astfel, în ultimele de
cenii, suprafețele cul
tivate cu cereale au
fost extinse. Planta
țiile de măslini ocupă 
peste 400 000 de hec
tare — aproape o tre
ime din suprafața to
tală a terenurilor a-
gricole — asigurînd 
Tunisiei locul al doi
lea în rîndul exporta
torilor de ulei.

Animat de senti
mente de solidaritate 
cu lupta popoarelor 
arabe, a tuturor po
poarelor, pentru con
solidarea independen
ței și progres social,

De la Ministerul Sănătății
între 25 si 30 martie 1988. în în

treaga tară se va desfășura campa
nia de vaccinare antipoliomielitică a 
copiilor născuți între 1 august 1987 
și 31 ianuarie 1988. precum și a co
piilor rămași nevaccinați în campa
niile anterioare.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 20 martie, ora 20 — 23 
martie,, ora 20. în țară: Vremea va fi 
predominant frumoasă și se va încălzi 
treptat. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mai accentuate în regiunile nor
dice, unde, izolat, vor cădea precipi

urări de sănătate șl fericire perso
nală. In telegramă se exprimă con
vingerea că. acționînd în strînsă con
lucrare. guvernele celor două țări 
vor contribui la dezvoltarea tot mai 
puternică a raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Tu
nisia.

poporul român urmă
rește cu viu interes 
succesele obținute de 
poporul tunisian pe 
calea făuririi unei 
vieți noi. între Re
publica Socialistă 
România și Republica 
Tunisiană s-au sta
tornicit relații de pri
etenie și colaborare, 
care cunosc un curs 
ascendent. Ca rezultat 
al traducerii în viață 
a acordurilor și înțe
legerilor stabilite la 
nivel înalt, specialiști 
români' și tunisieni 
au realizat modernul 
complex de la M’Rata 
pentru extracția și 
transportul minereu
rilor de fosfați ; se 
dezvolt®, totodată, ac
țiuni de cooperare în 
domeniile minier, a- 
gricol și al transpor
turilor.

Evoluția pozitivă a 
colaborării româno- 
tunisiene corespunde 
pe deplin intereselor 
celor două țări și po
poare. constituind, în 
același timp, o con
tribuție de seamă la 
cauza păcii și înțele
gerii internaționale.

Sînt invitați să se prezinte la 
dispensarele medicale, cu copiii din 
«ceasta grupă de vîrstă. atit local
nicii, cît și familiile cu domiciliul 
flotant sau cei care. în intervalul 
respectiv, se află ocazional în alte 
localități decît în cele in care domi
ciliază.

tații slabe mal ales sub formă de nin
soare. Vîntul va mai prezenta unele 
intensificări la începutul intervalului 
în regiunile răsăritene, cu viteze pînă 
la 40—50 kilometri pe oră. Temperatu
rile minime, nocturne, vor fi cuprinse 
între minus 6 și plus 4 grade, mai 
coborîte în primele nopți în depresi
uni, iar cele maxime, diurne, între 5 
și 15 grade, mai ridicate în ultima zi 
în partea de vest și de sud a țării. Pe 
alocuri, se va produce brumă în pri
mele dimineți și, izolat, ceață.

„ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU
ELIMINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE"
Este un fapt incontestabil că, în 

ansamblul de mentalități, fenomene 
și practici care alcătuiesc balastul 
trecutului omenirii, cele legate de 
discriminarea rasială s-au caracteri
zat prin deosebita lor nocivitate. 
Rasismul, una din ideologiile cele 
mai obscurantiste, pretinsele „supe
riorități" sau „inferiorități" rasiale 
— dezmințite de viață, fără nici un 
suport științific — au generat ma
nifestări din cele mai odioase, re
presiuni soldate cu milioane și mili
oane de victime. Tocmai fiindcă ra
sismul constituie unul din cele mai 
dăunătoare și reprobabile fenomene 
politico-sociale, comunitatea inter
națională a instituit, printr-o rezo
luție a Adunării Generale a O.N.U., 
o „Zi internațională pentru elimi
narea discriminării rasiale", zi care 
este marcată in fiecare an la 21 
martie. Această dată evocă eveni
mentele singeroase de la Sharpeville, 
din 1960, cind forțele polițienești 
sud-africane au masacrat o coloană 
de demonstranți antiapartheid, în- 
registrîndu-se 69 de morți și 180 de 
răniți.

De la adoptarea amintitei rezoluții 
au trecut peste două decenii, dar, 
din păcate, manifestările politicii ra
siste nu au fost nici pe departe era
dicate. Mai mult. în diferite zone ale 
globului se constată recrudescența 
unor forme de asuprire, dezbinare și 
învrăjbire între oameni sub pretextul 
deosebirilor de rasă, al apartenenței 
la o comunitate etnică sau alta, sint 
reactivate manifestări de șovinism, 
de intoleranță rasială.

Sînt încă numeroase comunități în 
lume menținute într-o situație de 

. inferioritate față de restul societății, 
reprezentanții lor fiind nevoiți să 
trăiască uneori în ghetouri mizere, 
lipsiți de mijloacele unei existențe 
decente. Exemplul cel mai sfidător, 
situația cea mai condamnabilă in a- 
cest sens o constituie discriminarea 
și represiunea rasistă din Republica 
Sud-Africană. In același timp, în 
unele țări. forțele reacționare, 
neofasciste si-au intensificat acti
vitatea. propagind. fătis sau ca
muflat. ura de rasă. înmultindu-si 
acțiunile provocatoare la adresa unor 
grupuri etnice. Deosebit de serioasă 
este situația imigranților din unele 
țări occidentale. Mai cu seamă în 
condițiile persistenței crizei econo
mice, acești dezrădăcinați au devenit 
ținta predilectă a manifestărilor xe
nofobe. de orientare neofascistă și 
adeseori nazistă, care vin să agrave
ze statutul juridico-administrativ. și 
așa discriminatoriu, al imigranților.

Și în acest an, marcarea „Zilei de 
luptă împotriva rasismului" are loc 
în condițiile cind atenția opiniei 
publice internaționale este îndrep
tată în primul rind către Republica 
Sud-Africană, țară und.e discrimina
rea rasială a fost ridicată la rangul 
de politică de stat, așa-numita po
litică de dezvoltare separată a rase
lor. sau de apartheid. Nesocotind 
drepturile legitime ale celor aproxi
mativ 25 milioane de negri — repre- 
zentînd aproape trei sferturi din 
populația țării — autoritățile rasiste 
de la Pretoria au declanșat din nou 
in ultima vreme o vastă campanie de 
represiuni, cu intenția de a reduce 
la tăcere mișcarea antiapartheid. Pe 
această linie se înscrie si condam
narea la moarte, pe baza unor acu
zații nedovedite, a sase tineri de cu
loare din orașul Sharpeville — mă
sură ce a stîmit o profundă indig
nare în întreaga lume. Asociindu-se 
protestelor exprimate ne Plan inter
national. opinia publică din tara 
noastră, organizații politice și ob
ștești cer — așa cum se subliniază în 
Declarația Agenției române de presă 

„Agerpres" și în mesajele trimise 
O.N.U. — anularea acestei sentințe 
nedrepte, punerea in libertate a ce
lor sase patrioti. încetarea oricăror 
represiuni împotriva luptătorilor 
pentru libertate si dreptate socială 
din această tară. în același timp, se 
confirmă din nou că rasismul repre
zintă o sursă de conflicte interstata
le. asa cum o dovedesc actele agre
sive ale R.S.A. împotriva statelor 
vecine, state independente si suve
rane.

în pofida represiunilor brutale, 
populația majoritară din R.S.A. se 
ridică cu tot mai multă hotărire în 
apărarea drepturilor sale legitime, 
pentru abolirea rușinosului sistem al 
apartheidului. Concomitent cu creș
terea luptei populației sud-africane, 
semnificativă -este și angajarea în 
măsură fără precedent a unui tot 
mai mare număr de state în mișcarea 
desfășurată pe plan mondial pentru 
a determina autoritățile de la Pre
toria să renunțe la apartheid. O po
ziție tot mai evoluată față de trecut 
au adoptat, în ultima vreme, cîteva 
dintre statele occidentale, inclusiv 
tari membre ale N.A.T.O.. care nu pot 
face abstracție de valul protestelor 
populare. Faptul însă că unele țări 
occidentale, ca S.U.A. și Marea Bri- 
tanie, se situează pe o poziție am
biguă și, în pofida așa-zisei pre
ocupări pentru apărarea drepturilor 
omului, blochează adoptarea unor 
sancțiuni .economice mai ample și 
eficiente împotriva R.S.A.. nu poate 
decît să încurajeze politica de apart
heid a regimului de la Pretoria. 
Comunitatea internațională cere tot 
mai insistent să înceteze represiunile 
din R.S.A., să se recunoască dreptu
rile legitime ale populației majo
ritare. să fie eliberați deținuții poli
tici. în frunte cu Nelson Mandela, 
aflat în temniță de peste un sfert 
de secol, ca și alți lideri ai Congre
sului Național African.

In lupta sa dirză împotriva domi
nației rasiste, pentru libertate și ega
litate. populația majoritară din Afri
ca de Sud s-a bucurat și se bucură 
de solidaritatea militantă a Româ
niei socialiste, care sprijină lupta 
patrioților africani pentru lichidarea 
rinduielilor rasiste. Poziția consec
ventă a țării noastre și-a găsit ex
presie în numeroase documente ale 
partidului și statului nostru, în ac
tivitatea României la O.N.U. și în 
alte foruri internaționale, a fost re
afirmată cu prilejul multiplelor în- 
tîlniri ale secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae 'eaușescu, cu con
ducători ai mișcărilor de eliberare de 
pe continentul african, inclusiv cu 
Oliver Tambo. președinte A.N.C.

Expresii elocvente ale solidarității 
României socialiste cu lupta împotri
va apartheidului și discriminării ra
siale le-au constituit, recent, luările 
de poziție ferme și categorice ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
cursul itinerarului african. în con
vorbirile purtate, în cuvîntările ros
tite, conducătorul partidului și sta
tului nostru a dat din nou expresie 
sentimentelor de caldă solidaritate pe 
care poporul român le nutrește față 
de toate popoarele ce luptă pentru 
asigurarea dreptului lor inalienabil 
la dezvoltare liberă, fără nici un fel 
de opreliști sau discriminări.

Cu prilejul „Zilei internaționala 
pentru eliminarea discriminării ra
siale", opinia publică din țara noas
tră își alătură glasul celui al forțelor 
progresiste din întreaga lume, ce- 
rînd cu hotărire lichidare^ rasismu
lui sub toate formele sale, respecta
rea drepturilor la libertate și egali
tate ale tuturor locuitorilor planetei.

V. OROS

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

7 aprilie 1988 — prima „Zi 
mondială fără fumat"

Organizația Mondială a Sănătății 
(O.M.S.) — se arată într-un comu
nicat de presă al acesteia — sărbăto
rește, la 7 aprilie 1988, 40 de ani de 
existență. Această dată-simbol a fost 
aleasă de forumul internațional pen
tru a marca prima „Zi mondială 
fără consum de tutun".

Tutunul constituie o amenințare 
dintre cele mai serioase pentru să
nătatea oamenilor din întreaga lume. 
Numai în Europa mor anual din 
cauza fumatului peste 500 000 per
soane.

Fumatul de țigarete, modul cel 
mai răspîndit de consum al tutunu
lui în Europa, constituie principala 
cauză evitabilă de îmbolnăviri și de 
decese premature pe vechiul conti
nent. Fumatul este direct răspunză
tor pentru majoritatea cazurilor de 
cancer pulmonar — maladie ce a 
luat proporțiile unei epidemii în Eu
ropa — și contribuie la declanșarea 
altor tipuri de cancere, afecțiuni car
diace, tulburări circulatorii și boii 
pulmonare. Femeile însărcinate care 
fumează pun în pericol sănătatea 
copilului lor, iar copiii din familiile 
de fumători sînt mai expuși infec
țiilor pulmonare și altor boli. Cerce
tările au dovedit că inhalarea fumu
lui de țigară are, de asemenea, efec
te nefaste pentru adulți.

Tabagismul nu este îngrijorător 

numai din punctul de vedere al afec
tării sănătății și al mortalității ce 11 
însoțește, ci și pentru importantele 
sale repercusiuni economice și socia
le. Tutunul face parte din viața a 
milioane de oameni. Evenimentele 
sportive și culturale sint utilizate în 
mod curent pentru a face propagan
dă in favoarea anumitor tipuri de 
țigarete, ceea ce consolidează accep
tul tutunului pe plan social și, im
plicit, contracarează eforturile servi
ciilor sanitare de a-i convinge pe oa
meni să renunțe la fumat, în spe
cial dacă este vorba de femei sau 
tineret.

Pentru a combate acest risc ma
jor pentru sănătate, cele 32 state 
membre ale O.M.S. din regiunea eu
ropeană au adoptat în anul 1987 un 
plan de acțiune antitabagic, ce va fi 
pus în aplicare in decurs de cinci 
ani. Această strategie are în vedere 
și o consolidare a cooperării pe plan 
internațional, național și local.

Una dintre primele inițiative din 
cadrul planului de acțiune este de 
a-i invita pe toți fumătorii să ia 
parte (activă) la prima zi mondială 
fără tutun (respectiv să nu fumeze 
în ziua de 7 aprilie), deoarece numai 
o acțiune concertată va permite ca 
acest efort mondial fără precedent 
să aibă efectul dorit în rîndul opiniei 
publice.

IERI, IN DIVIZIA A DE FOTBAL
Cele opt meciuri disputate simbătă 

în etapa a 20-a a campionatului di
viziei A la fotbal s-au încheiat cu 
următoarele rezultate :

București : Sportul studențesc — 
Dinamo 1—2 (0—0). Au marcat : Stă- 
nici (min. 65). respectiv. Lupu (min. 
50) si Orac (min. 56).

București : Victoria București — 
S.C. Bacău 2—0 (1—0). Ambele go
luri au fost înscrise de Damaschin 
(min. 15 si min. 77).

Tg. Mureș : A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Timișoara 1—0 (1—0). 
Unicul gol al partidei a fost marcat 
de Craiu (min. 7).

Moreni : Flacăra — C.S.M. Sucea
va 1—0 (0—0). Golul a fost marcat 
de Lala (min. 60 din lovitură de la 
11 m).

★

POLO. Meciurile disputate în ziua 
a 3-a a turneului internațional de 
polo pe apă de la Budapesta s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Glyfada (Grecia) — C.K.H. Kosice 
(Cehoslovacia) 11—9 (2—1. 3—2, 
4—2. 2-4) ; V.S.H.C. Budapesta — 
Dinamo București 13—7 (3—2, 3—0, 
3—3, 4—2). în clasamentul competi
ției conduce echipa V.S.H.C. (cu 6

Brașov : F.C.M. Brașov — Univer
sitatea Cluj-Napoca 3—2 (3—1). Au
torii golurilor : Sulea (min. 22 — din 
lovitură de la 11 m), Andrasi (min. 
33). Barbu (min. 39). respectiv. Me- 
zaros (min. 1). si Mujnai (min. 52 — 
din lovitură de la 11 m).

Ploiești : Petrolul — Rapid 0—0.
Galați : Oțelul — Corvinul Hune

doara 2—1 (2—0). Punctele au fost 
înscrise de Antohi (min. 19). Agiu 
(min. 35). respectiv, Hanganu (min. 
57).

Pitești : F.C. Argeș — Universita
tea Craiova 0—1 (0—0). Golul victo
riei oaspeților a fost marcat de Ciu- 
rea (min. 85).

In clasament conduce echipa Di
namo. cu 36 puncte, urmată de for
mațiile Steaua — 31 puncte (două 
jocuri mai puțin disputate) si Victo
ria București — 25 puncte.

★

puncte), urmată de Dinamo Bucu
rești (4 puncte). Glyfada (2 punc
te). Kosice și Nisa (0 puncte).

BASCHET. în turneul final al 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin au fost consemna
te următoarele rezultate : B.C. 
Barcelona — Tracer Milano 102—87 
(55—48) ; Saturn Koln — Partizan 

Belgrad 110—99 (51—52). In clasa
ment conduce Partizan Belgrad (cu 
23 puncte), urmată de A.R.I.S. Sa
lonic (22 p). Tracer Milano (21 p).

SCHI. Proba feminină de slalom 
superurias disputată pe pirtia de la 
Todtnau (R.F. Germania) a revenit 
vest-germanei Miriam Vogt. înregis
trată cu timpul de 1T6”58'1OO. Pe 
locurile următoare s-au situat co
echipiera sa Carola Spatschil (1’16” 
76/100) și elvețiană Sandra Burn 
(l’16”85/100).

TENIS. în cadru! turneului inter
național de tenis de la Key Bis*  
cayne (Florida). contînd pentru 
„Marele premiu", iugoslavul Slobo
dan Zivojinovici l-a eliminat cu 6—3, 
6—2. 6—3 pe francezul Thierry Tu- 
lâsne. suedezul Mikael Pernfors a 
dispus cu 6—4. 6—3. 6—4 de ame
ricanul Marc Flur. iar americanul 
Jimmy Connors l-a întrecut cu 6—0. 
6—4. 6—4 pe cehoslovacul Jaro Na- 
vratil.

BADMINTON. în optimile de fi
nală ale concursului internațional de 
badminton de la Londra, campionul 
danez Morten Frost l-a învins cu 
15—7, 15—4 pe suedezul Gunnar
Jonsson, indonezianul Eddy Kornia- 
Wan l-a întrecut cu 10—15. 15—3,
15—8 pe danezul Jens Andersen, iar 
Darren Hill (Anglia) a cîștigat cu 
15—11. 15—11 partida cu Vimal Ko
mar (India).

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

UN SAVANT AMERICAN DESPRE:

Riscul declanșării accidentale 
a unui război nuclear

Așa cum relatează agenția japo
neză de presă Kyodo, după opinia 
lui Owen Chamberlain, unul din 
creatorii primei bombe atomice, 
omenirea este zi de zi confruntată 
cu pericolul unul holocaust nuclear. 
Aproximativ o dată pe lună com
plexul computerizat de radare in
stalat pentru a avertiza Statele 
Unite in legătură cu un atac ina
mic este declanșat din greșeală, 
ceea ce implică riscul unui război 
nuclear, a declarat Owen Chamber- 
lain, laureat al Premiului Nobel, la 
seminarul „In căutarea inteligenței 
viitorului“. „Pînă acum, a fost de 
fiecare dată posibil să se calculeze 
in citeva minute că semnalele false 
s-au datotat unui stol de giște, unor 
fragmente de obiecte cosmice sau 
răsăritului de lună", dar ar putea 
veni o zi in care un fenomen ino
fensiv similar să declanșeze un 
război nuclear. In vederea îmbu
nătățirii garanțiilor împotriva unui 
război nuclear șl distrugerii spe
ciei umane, Chamberlain recoman
dă noi inițiative in domeniul secu
rității, exercitarea de presiuni din 
partea cetățenilor asupra guverne
lor țărilor lor pentru adoptarea de 

măsuri de dezarmare și o mai mare 
înțelegere pe plan internațional.

Schimburile de inspectori ameri
cani și sovietici care să confirme 
lansările de rachete detectate de 
radare ar putea fi o nouă „parti
cularitate a secolului XXI", a spus 
savantul american.

Agenția citată scrie că Chamber- 
lain pledează pentru reducerea nu
mărului focoaselor nucleare de că
tre fiecare din părți de la 8 000, in 
prezent, la 400.

Referindu-se la programul ameri
can S.D.I. (..războiul stelelor"). 
Chamberlain a' cerut Japoniei și 
celorlalte state să exercite presiuni 
pentru a-l determina pe președin
tele Reagan să renunțe la reali
zarea acestui program. Chamber- 
lain a declarat că este „deosebit 
de important" ca Japonia să nu 
participe la competiția pentru su
perioritate in cadrul cursei înar
mărilor.

Chamberlain a afirmat că de la 
încheierea războiului el și-a con
centrat activitatea asupra infor
mării opiniei publice cu privire la 
pericolul pe care il reprezintă ar
mele nucleare.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• O ENERGIE DE VIITOR.

’ „Hotărît lucru, energia heliotermică este 
o energie a viitorului, și nu doar una din 

i sursele alternative de energie", astfel sună 
1 „verdictul" expertilor reuniți nu demult, 
i cu ocazia Congresului mondial al energiei 

solare. Acest punct de vedere este pu- 
ț ternic susținut și de Ministerul Cercetării 
i si Tehnologiei din R.F.G. Temeiul acestei 
’ convingeri ? „Radiația solară primită pe 
\ Terra reprezintă aproximativ de 3 000 de 

ori mai mult decît consumul energetic de 
‘ pe planetă. în două ore și jumătate. Soare- 
l le trimite pe suprafața Pămintului o can- 
' titate de energie corespunzătoare ansam- 
I blului nevoilor energetice mondiale", afir- 
i ma un reprezentant al ministerului, citat 
’ de publicația „Technik-Industrie-Wirt- 
l schaft". „Sîntem convinși că. în curînd. 
.' energia heliotermică va cuceri o mare în- 
ț semnătate economică, nu numai în țările 
i lumii a treia sărace în zăcăminte de com- 
’ bustibili primari, dar și în țări industrla- 
i lizate. care, timp de mai multe decenii, 

se mai pot bizui pe resurse energetice
I fosile ieftine, dar și pe energia nuclea- 
t ră“, a adăugat reprezentantul ministeru- 
J lui. Și aceasta, deoarece energia solară 
i este „curată" din punct de vedere ecologic 

și nu prezintă nici unul din Inconvenien
tele combustiei cărbunelui, petrolului si 
gazelor naturale.

Din soluțiile de cea mai mare perspec
tivă în ce privește exploatarea practică a 
energiei solare, experții insistă asupra 
tehnologiei solare utilizînd hidrogenul, 
pentru finalizarea căreia ministerul con
sacră anual fonduri în valoare de 100 mi
lioane de mărci vest-germane. Pretutin
deni unde Soarele strălucește mult și in
tens, energia sa trebuie transformată direct 
în electricitate, cu ajutorul unor celule 
solare funcționînd pe baza principiilor 
fotovoltaice. Grație unul procedeu elec
trolitic, acest curent electric descompune 
apa în hidrogen și oxigen. întocmai ca 
gazele naturale, și hidrogenul poate fi 
transportat la mari distanțe prin conducte, 
cu nave de tipul „metanierelor" ori cu 
ajutorul unor baterii cu combustibil denu
mite și „celule electrochimice". spre a fi 
transformat apoi in curent electric sau in 
energie termică. Complexul solar de 3 000 
de kilowați, instalat pe insula Pellworm, 
din Marea Nordului, este deocamdată cea 
mai însemnată realizare din R.F.G. în do
meniul exploatării Soarelui. în prezent. în 
colaborare cu Arabia Saudită. specialiști 

vest-germanî experimentează noua tehnică 
solară recurgind la hidrogen. „Este de-a 
dreptul fascinant să te gîndești că energia 
solară captată în Sahara poate fi efectiv 
înmagazinată în hidrogen și reutilizată 
apoi la mari distanțe, sub formă de elec
tricitate. energie termică sau forță motri
ce", declara ministrul federal al cerce
tării și tehnologiei. Iar faptul că. în ulti
mii 20 de ani. prețul unui watt de ener
gie electrică obținută cu panouri solare 
s-a redus de 10 ori alimentează speran
ța că această nouă sursă de energie va 
deveni și competitivă din punct de vedere 
al costurilor. într-un viitor nu prea în
depărtat.

• „SCUT" PENTRU CON
STRUCȚII. în U.R.S.S. a fost pusă la 
punct o nouă metodă de protejare a con
strucțiilor metalice și din beton armat 
prin aplicarea pe acestea a unei pelicule 
speciale de polietilenă. Calitatea peliculei, 
ca si adezivul cu care se fixează aceasta 
pe metal sau pe betonul armat asigură o 
bună protecție împotriva coroziunii, chiar 
și atunci cind respectivele construcții se 
află într-un mediu chimic agresiv.

• RESPIRAȚIE CUTANATĂ 
SALVATOARE. Mulți dintre copiii 
prematuri, aduși pe lume înainte de 
împlinirea a 32 de săptămîni de viată in
trauterină. sînt amenințați de insuficientă 
respiratorie gravă, datorită faptului că plă- 
mînii lor sînt insuficient dezvoltați. Ex
puși riscului de asfixiere, ei sint. in ge
neral. menținuți în viață prin respirație 
artificială și medicamente. Medici din No
ttingham. Marea Britanie. propun insă o 
nouă metodă, și anume aceea de depunere 
a prematurilor in incubatoare speciale din- 
tr-un material denumit perpex, în care ae
rul este „îmbogățit" in proporție de 95 la 
sută cu oxigen, informează revista „Pa
ris Match". Avem a face cu o ..administra
re cutanată a oxigenului", într-o cantita
te de patru litri pe minut. Copiii prema
turi au o epidermă deosebit de fină și 
permeabilă la gaze. Difuzarea oxigenului 
la nivelul pielii lor este de 6—8 ori mai 
mare decît în cazul copiilor născuți la ter
men. într-adevăr. conținutul de oxigen din 
singe crește, grație acestei metode, cu 20 
la sută. Pentru reducerea pierderilor de 
apă la nivelul pielii, aerul „îmbogățit" cu 

oxigen este umidificat. întemeindu-se pe 
rezultatele bune obținute in reanimarea 
multor copii prematuri, promotorii noii me
tode consideră că aceasta este mult mai 
eficace decit camerele de oxigen hiperbaric 
propuse de alți specialiști.

• CONFORT OCULAR SPO
RIT. Un efect nedorit dar aproape ine
vitabil al activității, multe ore în sir. în 
fața ecraiiului unui terminal este oboseala 
pronunțată a ochilor. Pentru înlăturarea 
acestui inconvenient. în California a fost 
realizată o grilă de protecție adaptabilă 
pe toate ecranele, a cărei contextură, rea
lizată din minuscule ochiuri, reține refle
xele orbitoare și nocive, informează revis
ta „L’Express". în schimb, acest filtru face 
ca imaginea caracterelor de pe ecran să 
fie mai clară și. pe de altă parte, deîndată 
ce a fost branșat, elimină electricitatea 
statică.

O EFECT CERT - CRUȚAREA 
COMBUSTIBILULUI PRIMAR.
Belgia, o societate s-a specializat în fa
bricarea de cazane pentru arderea deșeu

rilor cu sistem de recuperare a căldurii. 
Cel mai solicitat dintre noile tipuri de ca- l 
zâne consumatoare de deșeuri este cel care ’ 
permite recuperarea căldurii sub formă i 
de apă caldă și abur. El a fost conceput, ? 
în principal, pentru industria lemnului, a ! 
celulozei și hirtiei. Utilizind reziduurile i 
pînă nu demult’ aruncate din aceste indus- ' 
trii, cazanul permite reducerea consumu- I 
lui de combustibil convențional și oferă q i 
rezolvare convenabilă problemei stocării și > 
transportului respectivelor materiale se- l 
cundare.

Un alt cazan care se bucură de căutare ) 
este cel la care recuperarea căldurii se i 
face prin intermediul unui fluid termic. * 
Fabricat în mai multe variante, el'este uti- l 
lizat intr-o scrie de sectoare industriale 
unde este necesară dezvoltarea unor tem- ) 
peraturi cuprinse între 110 și 350 grade Cel- t 
sius. Acest tip de cazan este ușor de folosit > 
și nu ridică probleme de coroziune, condens i 
și tratare a apei. în fine, apreciat este și i 
incineratorul „Minoxid". o instalație care > 
asigură, fără nici un fel de poluare a ai- ț 
mosferei. arderea celor mai dificile si mai 1 
puțin inflamabile reziduuri din industrie. J 
dar și din instituțiile publice și din gospo- 1
dăriile populației. i



Noul itinerar al președintelui Nicolae Ceaușescu,
Manifestare consacrată României

cu prilejul unei donații de carte științifică românească 
la Academia de științe a R.P. Chineze

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări ale Africii

i puternică expresie a politicii active 
a Remâniei socialiste in spriiM idealurilor 

prieteniei si păcii, ale libertății si progresului
Presa de peste hotare a reflectat pe larg vizitele oficiale de prietenie 

întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in state africane, importantă acțiune politică, expresie 
a dorinței României de a amplifica, în continuare, relațiile de prietenie 
și conlucrare cu țările în curs de dezvoltare, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

Ziare și agenții de presă, posturi de radio și televiziune relevă im
portanța dialogului la cel mai înalt nivel, a documentelor și înțelegerilor 
convenite, care creează o bază trainică pentru extinderea relațiilor țării 
noastre cu țările vizitate, cu statele africane în general.

Sînt puse țn evidență, totodată, pozițiile constructive ale României în 
legătură cu marile probleme ale lumii de azi, inițiativele și acțiunile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind oprirea cursei înarmărilor, în primul 
rind a celor nucleare, soluționarea stărilor conflictuale exclusiv pe calea 
negocierilor, realizarea unei noi ordini economice internaționale, instau
rarea păcii pe planeta noastră.

Referindu-se la ansamblul itine
rarului, agenția CHINA NOUA 
subliniază că președintele Româ
niei a reafirmat sprijinul acordat 
luptei popoarelor africane împotri
va colonialismului, pentru apărarea 
independenței naționale, pentru 
dezvoltare de sine stătătoare.

Președintele României a ex
primat, totodată, sprijinul față de 
lupta poporului namibian, sub 
conducerea S.W.A.P.O., împotriva 
dominației Africii de Sud. Agen
ția chineză de presă a relevat că 
România se opune politicii rasiste 
și de agresiune promovate de Afri
ca de Sud și sprijină lupta state
lor din „prima linie" pentru su
veranitate si integritate teritorială.

Se reliefează dezvoltarea rapidă 
a relațiilor dintre România și țările 
africane, creșterea importantă a vo
lumului schimburilor comerciale cu 
acestea în perioada 1965—1986, pre
cum și faptul că, în ultimele două 
decenii, România a participat la 
realizarea de proiecte economice și 
la înființarea de întreprinderi mix
te în Africa.

Agenția pune în evidență faptul 
că unul dintre scopurile recentului 
itinerar l-a constituit stabilirea de 
legături economice mai strînse cu 
cele patru state vest-africane, în 
cadrul larg al inițiativelor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de a 
dezvolta cooperarea economică a 
României cu țările africane.

Sub titlul „Evoluția dinamică a 
cooperării romăno-africane", ziarul 
„LE MATIN DU SAHARA" din 
Maroc scrie :

„Participarea României la 
circuitul economic mondial cuprin
de o multitudine de sectoare — co
merț cu diferite produse, prestări 
de servicii, cooperare internațio
nală în producție, în domenii ale 
tehnicii și ale științei, în sfera 
relațiilor financiar-bancare. Ex
porturile au o structură foarte com
plexă, însă prioritatea este acor
dată produselor avînd un grad înalt 
de prelucrare (mașini și utilaje, 
mijloace de transport, produse chi
mice și articole de consum cu
rent), care reprezintă, acum, peste 
61 la sută (față de 36,2 la sută 
acum două decenii) din totalul ex
porturilor.

Cooperarea economică — se ara
tă în continuare — deține un rol 
tot măi însemnat în ansamblul 
relațiilor economice ale României. 
Organismele și întreprinderile ro
mânești participă într-o gamă 
variată de forme de cooperare (li
vrări de instalații și echipamente 
rambursabile în produse, producție 
de comandă, coproducții sau sub- 
contractări, înființarea de societăți 
mixte de producție și de comer
cializare, financiar-bancare). Româ
nia numărîndu-se printre primele 
țări socialiste care au constituit so
cietăți mixte de producție pe teri
toriul statelor africane, elaborînd 
și adoptînd o legislație adecvată, 
care a trezit, la apariția sa, un viu 
Interes pe plan internațional".

Principalul cotidian de limbă en
gleză din Etiopia, „THE ETHIO
PIAN HERALD", a reliefat senti
mentele de stimă și prețuire cu 
care au fost primiți înalții oaspeți 
români pe pămîntul african, at
mosfera de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă în care s-au des
fășurat convorbirile la nivel înalt.

Ca și alte ziare ce apar la Addis 
Abeba, ziarul a relevat că noile vi
zite ale șefului statului român pe 
continentul african reprezintă o 
ilustrare elocventă a politicii prin
cipiale și constante a României so
cialiste de amplificare a cooperării 
cu țările în curs de dezvoltare și, 
totodată, o manifestare vie a soli
darității sale cu lupta dreaptă a 
popoarelor africane pentru înlătu
rarea vestigiilor colonialismului și 
neocolonialismului și consolidarea 
independenței lor politice și eco
nomice.

Emisiuni consacrate noii solii de 
pace a președintelui României cu- 
prinzînd aprecieri elogioase la 
adresa acestei noi inițiative de po
litică externă a tării noastre au fost 
transmise și de POSTURILE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE DIN 
ETIOPIA.

Cotidianul angolez „JORNAL DE 
ANGOLA" a prezentat conținutul 
convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Jerry John Rawlings, relevînd că, 
în acest cadru, au fost condamnate 
agresiunile întreprinse de R.S.A. 
împotriva statelor din „prima li
nie", precum și politica represivă a 
regimului rasist de la Pretoria îm
potriva majorității de culoare sud- 
africane.

Ziarul evidențiază că, în Comuni
catul comun dat publicității la sfîr- 
șitul convorbirilor în Ghana, cei doi 
șefi de stat, după ce au subliniat 
necesitatea lichidării apartheidului 
și a liberei participări a tuturor 
locuitorilor Africii de Sud la viața

două țări au căzut de acord să dez
volte cooperarea în domeniile mi
nier, al pregătirii cadrelor si al 
agriculturii în vederea extinderii 
relațiilor economice dintre cele 
două țări. S-a convenit să se 
pună în aplicare, cu sprijinul 
României, unele proiecte de dez
voltare în vestul Africii, subliniază 
agenția. Referindu-se la vizita in 
Ghana, agenția T.A.S.S. subliniază 
că în timpul convorbirilor a fost 
exprimată dorința comună de a 
promova si întări colaborarea bi
laterală, în primul rînd în sfera 
relațiilor economice, drept direcții 
prioritare fiind stabilite agricultura, 
transportul și valorificarea resur
selor minerale. Agenția relatează, 
de asemenea, despre semnarea 
Protocolului privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnice 
dintre România si Guineea.

Redînd conținutul Comunicatu
lui comun dat publicității la în
cheierea vizitei in Mauritania, a- 
genția egipteană MENA relevă că 
președinții celor două state se pro
nunță pentru organizarea unei 
conferințe internaționale de pace 
asupra Orientului Mijlociu, sub 
egida Organizației Națiunilor Uni
te. cu participarea, cu drepturi 
egale, a tuturor părților interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — unicul re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian. si a membrilor perma
nent! ai Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

Se arată, de asemenea, .că cel 
doi președinți au exprimat îngri
jorarea fată de evoluția periculoa
să a conflictului din Golf și au ce
rut încetarea imediată a ostilități
lor dintre Iran și Irak și soluțio

Ample relatări și comentarii ale presei 
din diferite țâri ale lumii

politică și socială a țării, au re
afirmat sprijinul lor față de lupta 
popoarelor namibian și sud-african, 
conduse de S.W.A.P.O. și, respec
tiv. A.N.C.

Cei doi șefi de stat — se subli
niază — s-au pronunțat pentru în
cetarea cursei înarmărilor, inclusiv 
a celor nucleare, pentru soluționa
rea conflictelor internaționale pe 
cale pașnică, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, ca premisă esențială a ga
rantării păcii și securității po
poarelor.

Sub titlul „România și Ghana 
împotriva amestecului străin", zia
rul mozambican „NOTICIAS" a 
informat că președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Jerry John Rawlings s-au pronun
țat pentru încetarea amestecului 
străin în afacerile interne ale ță
rilor africane și a actelor agresive 
împotriva națiunilor de pe conti
nentul african.

Cei doi președinți — se subli
niază — au condamnat acțiunile 
agresive ale Africii de Sud împo
triva tarilor din ..prima linie", pre
cum și valul de represiuni dezlăn
țuit de regimul de apartheid îm
potriva organizațiilor democratice. 
A fost reafirmat ajutorul pentru 
lupta poporului namibian și conti
nuarea eforturilor în vederea asi
gurării rapide a independenței Na
mibiei. Prezentînd dialogul la nivel 
înalt din Liberia. TELEVIZIUNEA 
DIN ZIMBABWE a relevat poziția 
fermă a președintelui României 
față de necesitatea lichidării apart
heidului în Africa de Sud, a înce
tării acțiunilor agresive ale regi
mului rasist de la Pretoria împo
triva statelor vecine, precum șl 
sprijinul acordat luptei pentru in
dependență a poporului namibian, 
sub conducerea S.W.A.P.O., singurul 
său reprezentant legitim.

Comentariile transmise de TELE
VIZIUNEA DIN HARARE au pus 
în evidență pozițiile României pri
vind necesitatea unei conferințe 
internaționale în problemele Orien
tului Mijlociu, cu participarea tu
turor țărilor interesate, inclusiv a 
O.E.P. și a Israelului.

Au fost evidențiate, de aseme
nea, înțelegerile importante Ia care 
s-a ajuns pentru intensificarea ra
porturilor economice româno-libe- 
riene.

Agenția sudaneză SUNA a rele
vat. la rindul său. partea din Co
municatul comun la încheierea vi
zitei președintelui României în 
Liberia. în care se arată că cele

narea diferendelor dintre ele pe 
cale pașnică. în conformitate cu 
rezoluția 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

Agenția egipteană pune în evi
dență, de asemenea, ideile conți
nute de Comunicatul comun la în
cheierea vizitei in Guineea, men- 
tionind că președinții celor două 
state au reafirmat sprijinul fată 
de lupta popoarelor din Africa 
australă pentru apărarea suvera
nității și independentei naționale. 
Președinții României și Guineei — 
se subliniază — au condamnat cu 
fermitate regimul odios de apart
heid, care asuprește populația ma
joritară din Africa de Sud. si s-au 
pronunțat pentru instaurarea in a- 
ceastă țară a unei societăți demo
cratice. bazată pe egalitatea tutu
ror raselor.

S-au reafirmat sprijinul si soli
daritatea. totodată, cu cauza jus
tă a poporului palestinian, sub con
ducerea O.E.P., singurul său re
prezentant legitim.

Cu referire la Comunicatul comun 
dat publicității Ia încheierea vizi
tei în Mauritania, agenția kuwei- 
tiană K.U.N.A. relevă aprecierea 
că. pentru realizarea unei păci jus
te și durabile în Orientul Mijlo
ciu. este necesar ca Israelul să se 
retragă din teritoriile arabe ocupa
te și să fie recunoscute drepturi
le naționale ale poporului pales
tinian. inclusiv dreptul la auto
determinare si la crearea unui stat 
propriu independent.

Cei doi șefi de stat, se relevă, 
totodată, au apreciat că soluțio
narea problemelor economice mon
diale impune edificarea unei noi 
ordini economice mondiale.

K.U.N.A. subliniază dorința ma
nifestă a celor două state de a 
intensifica colaborarea dintre Re
publica Socialistă România si Re
publica Islamică Mauritania pe 
arena internațională, in cadrul 
O.N.U.. al Grupului „celor 77“ și 
al mișcării țărilor nealiniate.

Referitor tot la convorbirile la 
nivel înalt româno-mauritane.. zia
rul senegalez „LE SOLEIL" rele
vă că în centrul acestora s-au a- 
flat relațiile bilaterale. Se subli
niază. de asemenea, că intre cele 
două țări cooperarea este rodnică 
în special în domeniul pescuitu
lui oceanic.

Referindu-se la vizita în Gui
neea a președintelui României, co
tidianul senegalez. citind din Co
municatul comun, arată că cei doi 
președinți au hotărît să intensifi
ce cooperarea intre țările lor în 
diferite domenii, între care cele in

dustrial. minier, al transporturilor, 
agriculturii, sănătății și culturii.

Cu ocazia vizitelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in țări 
africane — ziarul „LE REVEIL" 
din Liban — a publicat, sub ti
tlul „Rolul președintelui 
Nicolae Ceaușescu in lupta pen
tru pace", un articol în care se 
relevă că șeful statului român a 
avut și continuă să aibă o contri
buție importantă în eforturile de 
pace din Orientul Mijlociu.

Evidențiind că. la români, ideea 
de pace a fost din cele mai 
vechi timpuri intim legată de ideea 
de libertate, independentă, suvera
nitate si demnitate națională, zia
rul subliniază că aceste concepții 
se află la baza principiilor politi
cii externe a României, care se 
manifestă în întreaga ei plenitu
dine. In toate inițiativele și acțiu
nile dedicate păcii, dezarmării și 
încrederii, arată ziarul in continua
re, se face cunoscută esența gîndi- 
rii și a activității creatoare a pre
ședintelui României.

O caracteristică importantă a po
liticii externe românești o consti
tuie implicarea activă a României 
în problemele complexe ale lumii 
de astăzi, participarea dinamică la 
dialogul politic internațional, pen
tru identificarea de noi soluții în 
vederea depășirii momentelor di
ficile în scopul asigurării păcii șl 
încrederii între țări și popoare. 
România — se arată — acționează 
în favoarea reducerii și elimină
rii rachetelor nucleare și se pro
nunță pentru încheierea de acor
duri reciproc avantajoase în scopul 
retragerii din Europa a tuturor ar
mamentelor nucleare, pentru in
staurarea unui climat de pace și 
înțelegere în lumea întreagă.

In acest sens, se subliniază în 
articol, contribuțiile României sînt 
vaste și numeroase. O importan
tă deosebită au avut acțiunile 

, României in cadrul Anului Inter
național al Păcii. Președintele 
României este autorul unui pro
gram complex de dezarmare gene
rală, în primul rînd de dezarmare 
nucleară, prevăzînd, în același 
timp, reducerea treptată a arma
mentelor clasice, a efectivelor ar
mate și a cheltuielilor militare.

Prin aceste propuneri, prin iniția
tivele și măsurile unilaterale, prin- 
tr-o nouă concepție asupra proble
mei echilibrului militar și a capa
cității statelor de a se apăra, 
România afirmă permanent aă dez
armarea și salvgardarea păcii re
prezintă principala preocupare a 
epocii actuale.

Sub titlul „Președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, strălucit 
exponent al politicii externe a 
țării sale", ziarul egiptean „AL 
GOUMHOURIA" a publicat un ar
ticol, cu prilejul noului itinerar 
african, în care se relevă : „Con
știința lumii contemporane recep
tează numele României ca o recu
noaștere a contribuției ei nedezmin
țite la afirmarea și împlinirea idea
lurilor de bine ale oamenilor de 
pretutindeni. Această politică — 
subliniază cotidianul egiptean — 
este legată nemijlocit de gîndirea 
și activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, eminentă per
sonalitate politică a lumii de azi, 
care se bucură de înalta apreciere 
a tuturor popoarelor, a tuturor ce
lor care prețuiesc pacea, libertatea 
și independența. «România — 
Ceaușescu- sînt două nume care se 
contopesc astăzi intr-o identitate 
de înalt prestigiu internațional. 
Audiența de amplă deschidere geo
grafică și politică a contribuției 
românești este reprezentativă prin 
ea însăși, ecoul ei puțind fi regă
sit în cele mai diferite medii . po
litice și sociale, în țări cu regi
muri social-politice deosebite, în 
toate forurile internaționale".

Ziarul egiptean pune în eviden
ță faptul că numele președintelui 
Nicolae Ceaușescu este evocat as
tăzi pe toate meridianele și parale
lele globului, datorită mesajului de 
pace, colaborare și înțelegere în
tre popoare pe care îl transmite, 
ascultat cu interes și aprobare in 
lume, deoarece se pronunță pen
tru pace și acționează cu fermita
te în slujba ei, nu numai pentru 
țara sa, ci și pentru întreaga ome
nire. în acest sens, „inițiativele 
României in sprijinul păcii con
stituie fundamentul consensului 
internațional în ce privește presti
giul acestei țări, clădit pe ințe- 
lepciunea, clarviziunea și acțiunea 
neobosită ale celui care conduce 
destinele țării și ale poporului 
român". (Agerpres)

BEIJING 19 (Agerpres). — O festi
vitate prilejuită de o donație de car
te științifică românească a avut loc 
la Academia de științe a R-P. Chi
neze.

In cuvîntul său, vicepreședintele 
academiei chineze, Sun Honglie, a 
evidențiat fructuoasele relații de co
laborare și prietenie statornicite între 
oamenii de știință ai Chinei și 
României. Vorbitorul a subliniat in- 
resul deosebit generat în rîndurile 
oamenilor de știință chinezi de vizi
tele efectuate în R.P. Chineză de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. Totodată 
au fost evocate întîlnirile și con
vorbirile avute de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu cu membrii conducerii

Plenara C. C.
BEIJING 19 (Agerpres). — La 

Beijing s-au încheiat sîmbătă lucră
rile plenarei C.C. al P.C. Chinez, 
transmite agenția China Nouă.

Plenara a aprobat raportul de ac
tivitate prezentat de Zhao Ziyang, 
secretar general al C.C. al P.C.C..

rii
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ȘEDINȚA. La Praga a avut loc 
ședința Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia care a dezbătut 
raportul ce va fi prezentat de Mi
los Jakes, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, la plena
ra din 8 aprilie a Comitetului 
Central, consacrată unor probleme 
privind modernizarea economiei și 
dezvoltarea democrației socialiste 
în țară.

APROBARE. Bundesratul vest- 
german (camera superioară a par
lamentului R.F.G.) a aprobat acor
dul dintre S.U.A. și R.F. Germania 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune staționate po

teritoriul vest-german. Acorduri 
similare au fost încheiate între 
S.U.A. și celelalte state vest-euro- 
pene membre ale N.A.T.O.. pentru 
a se pregăti retragerea armelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune 
în țările respective.

LA BUDAPESTA a avut loc des
chiderea oficială a Expoziției in
ternaționale de turism, la care 
participă și România.

TÎRG INTERNAȚIONAL. In 
Belgia s-a deschis cea de-a 38-a 
ediție a „Tîrgului de la Namur", 
manifestare economică internațio
nală la care România participă ca

invitată de onoare. Numeroase în
treprinderi românești de comerț 
exterior participă la tîrg cu o lar
gă gamă de produse. La manifes
tarea inaugurală au participat mi
niștri, senatori și deputați. repre
zentanți ai autorităților centrale și 
ai regiunii valone, care au apreciat 
pavilionul românesc și produsele 
expuse.

CONVORBIRI LAOȚIANO- 
THAILANDEZE. La Vientiane s-au 
încheiat convorbirile dintre dele
gațiile guvernamentale ale R.D.P. 
Laos și Thailandei, consacrate con
tinuării negocierilor în problemele 
de frontieră apărute între cele 
două țări. Potrivit declarației re
prezentantului delegației laoțiene, 
cele două părți nu au ajuns la o 
poziție comună asupra unor pro
bleme de ordin juridic.

CANCELARUL FEDERAL AL 
AUSTRIEI, Franz Vranitzky, a 
fost ales, în unanimitate în cadrul 
unei ședințe a Prezidiului Parti

dului Socialist din Austria, drept 
candidat pentru funcția de pre
ședinte al partidului.

PROTOCOL COMERCIAL. La 
Tirana a fost semnat un protocol 
privind schimburile comerciale din
tre Albania și Olanda pe anul 1988.

JAPONIA ȘI INDONEZIA au 
efectuat schimbul documentelor di
plomatice ale unui acord privind 
extinderea cooperării în domeniul 
folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice. Potrivit acordului, institu
tele specializate din cele două țări 
vor efectua schimburi de date și 
informații privind utilizarea reac
toarelor nucleare, a izotopilor ra
dioactivi și depozitarea reziduuri
lor radioactive.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
invitat președinții Irakului și Ira
nului să trimită reprezentanți spe
ciali pentru consultări la sediul 
O.N.U. din New York. Convorbiri
le ar urma să aibă loc la 30 și 31

Academiei de științe a R.P. Chineze, 
cu oameni de știință și cercetători.

Vorbitorul a reliefat faptul că în 
cadrul volumelor oferite, la loc de 
cinste, în centrul atenției celor pre- 
zenți, s-au aflat lucrări traduse în 
limbile de circulație internațională 
din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De un interes 
deosebit din partea oamenilor de 
știință s-au bucurat, de asemenea, 
lucrările tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, cu- 
prinzînd rezultatele activității sale 
științifice prodigioase, larg recunos
cute și apreciate pe plan internațio
nal.

Personalițățile chineze prezente la 
festivitate au subliniat contribuția 
pe care volumele oferite o aduc la 
aprofundarea cunoașterii reciproce și 
impulsionării schimburilor dintre 
cele două țări în diverse domenii de 
interes reciproc.

al P. C. Chinez
și candidaturile privind unele funcții 
de conducere in stat ce urmează a fi 
supuse apropiatelor sesiuni plenare 
ale Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari și Comitetului Na
țional al Conferinței Consultative 
Politice Populare.

Agenda celei de-a lll-a reuniuni speciale 
a O.N.U. consacrate dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Secretariatul Națiunilor Unite a 
dat publicității la New York or
dinea de zi a celei de-a III-a se
siuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U.. consacrată dezarmării. în 
cadrul lucrărilor va fi efectuată o 
evaluare a actualei situații interna
ționale. în special în lumina obiec
tivului vital al încetării cursei înar
mărilor. în primul rînd în domeniul 
nuclear, și a necesității stringente de

a se înregistra progrese de substan
ță în domeniul dezarmării. Sînt pre
văzute. de asemenea, prezentarea 
unor rapoarte ale unor foruri inter
naționale care se ocupă de proble
mele dezarmării, precum si dezba
terea și adoptarea unui program cu
prinzător de dezarmare. Două din
tre punctele înscrise pe ordinea de 
zi privesc rolul și activitățile O.N.U. 
în domeniul dezarmării.

Declarația 
sovieto-iugoslavă 

adoptată în cursul vizitei 
oficiale de prietenie 

a lui M. S. Gorbaciov în R.S.F.I-
BELGRAD 19 (Agerpres). — La 

Belgrad a fost dată publicității De
clarația sovieto-iugoslavă adoptată în 
cursul vizitei oficiale de prietenie e- 
fectuate de M. S. Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., in 
R.S.F. Iugoslavia. Documentul — re
latează agenția T.A.S.S. — sublinia
ză că U.R.S.S. și R.S.F.I. vor acor
da atentia principală adincirii încre
derii și colaborării în toate sfere
le. intensificării cooperării, egale in 
drepturi și reciproc avantajoase, pe 
plan economic, cultural și social. în 
declarație se relevă, totodată, că 
P.C.U.S. și U.C.I. își reafirmă hotă- 
rîrea de a dezvolta și îmbogăți con
ținutul relațiilor reciproce, pe baza 
principiilor independenței, egalității 
în drepturi și neamestecului in tre
burile interne, responsabilității fie
cărui partid față de clasa muncitoa
re și poporul țării sale, respectului 
reciproc al căilor diferite de con
strucție a socialismului.

în ceea ce privește situația inter
națională. declarația subliniază ata
șamentul U.R.S.S. și R.S.F.I. față 
de politica de pace și independen
ță a popoarelor și țărilor, importan
ta respectării principiilor universal 
valabile înscrise în carta O.N.U. 
Părțile relevă însemnătatea traduce
rii consecvente în viață a principii
lor coexistentei pașnice active pen
tru soluționarea tuturor diferende
lor exclusiv pe cale politică, pen
tru consolidarea climatului de încre
dere. și dialog, crearea condițiilor 
dezvoltării accelerate a tuturor ță
rilor. U.R.S.S. și R.S.F.I. apreciază 
îndepărtarea pericolului unei catas
trofe nucleare pe baza eliminării to
tale și generale a armamentelor nu
cleare. drept un tel suprem și ur
gent al tuturor popoarelor.

ORIENTUL MIJLOCIU

Rezerve ale P. C. Italian față de formula
ROMA 19 (Agerpres). — La înche

ierea convorbirii avute de delegația 
Partidului Comunist Italian cu Ci- 
riaco de Mita, premierul desemnat 
al Italiei, care isi desfășoară consul
tările politice în vederea formării 
unui nou guvern — relatează agen
ția ANSA —. Alessandro Natta. se
cretarul general al P.C.I., a arătat, 
într-o declarație făcută presei : Co
muniștii apreciază ca foarte difici
lă soluționarea problemelor țării 
prin propunerea din nou a vechii

pentapartite
formule a coaliției pentapartite fali
mentare. Totuși trebuie spus că in- 
tilnirea cu Ciriaco de Mita a avut un 
caracter preliminar, de delimitare de 
către premierul desemnat a unui 
plan complex asupra căruia vom pu
tea reflecta. A Natta a amintit, in 
context, că P.C.I. este de acord cu 
multe dintre aprecierile lui Ciriaio 
de Mita cu privire la situația gra
vă a tării și a citat șomajul, deze
chilibrele de ordin social si finan
ciar și alte probleme.

Dezbateri în Consiliul de Securitate
in legătură cu trimiterea de trupe americane în Honduras

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Nicaragua a acuzat Statele Unite 
de crearea unei noi crize artificiale 
în America Centrală cu intenția evi
dentă de a face să eșueze acordu
rile de pace în regiune „Esquipolas 
II" — transmite agenția Prensa La
tina. Luind cuvîntul în cadrul reu
niunii de urgență a Consiliului de 
Securitate, reprezentantul Republicii 
Nicaragua, Rita Delia Casco, a afir
mat că, prin mobilizarea în Hondu
ras a noi trupe, S.U.A. pregătesc 
condițiile pentru o eventuală inter
venție militară directă împotriva țării 
sale, sporind în același timp pre-

Ca urmare a escaladării

presiunilor S. U. A.

In Panama a fost decretată 
starea de urgență

CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager
pres). — Consiliul de cabinet al Re
publicii Panama a decretat starea de 
urgență pe întregul teritoriu națio
nal. în contextul gravei situații e- 
conomice a tării, determinată de es
caladarea presiunilor din partea 
S.U.A. Un decret oficial arată că pu
terea executivă va adopta măsurile 
adecvate pentru menținerea ordinii 
publice', respingerea atacurilor in
terne și externe la adresa econo
miei și pentru a face față situației 
cu care este confruntată țara. In do
cument este denunțat faptul că de 
mai multe săptămîni Panama este o- 
biectul unor măsuri abuzive împo
triva economiei naționale din partea 
S.U.A.. în coordonare cu sectoare na
ționale avide de putere, cu intenția 
evidentă de a anula cuceririle ob
ținute prin tratatele asupra Cana
lului Panama.

CARACAS 19 (Agerpres). — Pa
nama a solicitat Secretariatului per
manent al Sistemului Economic La- 
tino-American (S.E.L.A.) convocarea 
într-o sesiune de urgență a Consi
liului ministerial al organizației, 
pentru analiza situației create prin 
adoptarea de către S.U.A. a unor 
măsuri economice coercitive la a- 
dresa Republicii Panama — trans
mite agenția Prensa Latina.

zența militară americană pe solul 
centro-american.

Reprezentantul nicaraguan a re
afirmat voința guvernului țării sale 
de a dialoga cu administrația S.U.A. 
și de a se prezenta la negocierile cu 
reprezentanții „contras", programate 
să înceapă luni, în localitatea Sa- 
poa.

în cursul dezbaterilor, reprezen
tantul Republicii Peru a calificat ca 
nejustificată trimiterea de trupe 
nord-americane în Honduras, consi- 
derînd că prezența militară a S.U.A. 
constituie un pericol și o amenințare 
pentru pacea și securitatea regiunii.

Consiliul de Securitate a hotărît să 
trimită săptămîna viitoare o misiune 
care să cerceteze evoluțiile de la 
frontiera nicaraguano-hondurlană — 
a'anunțat un purtător de cuvint al 
O.N.U., citat de agenția I.P.S.

• Proleste împotriva hotărî- 
rii S.U.A. de a încîiide mi
siunea observatorului O.E.P. 
de pe lingă O.N.U. ® Cereri 
de convocare a unei confe
rințe internaționale asupra 

situației din zonă
BEIRUT 19 (Agerpres). — Primul 

ministru interimar al Libanului. Se
lim Al-Hoss, a condamnat decizia 
S.U.A. privind închiderea misiunii 
de observator la O.N.U. a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

TOKIO 19 (Agerpres). — Inti- 
interviu transmis de principalul că*  
nai de televiziune din Japonia. 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a condamnat 
în termeni fermi hotărirea S.U.A. 
de a închide misiunea observatoru
lui O.E.P. de pe lingă O.N.U.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S- 
Eduard Șevardnadze, a avut o în
trevedere cu o delegație a „Comite
tului celor șapte" al Ligii Arabe, 
compusă din miniștrii de externe ai 
Algeriei și Siriei, secretarul de stat 
al M.A.E. al Tunisiei, conducătorul 
Departamentului Politic al O.E.P.. 
precum și secretarul general al Ligii 
Arabe.

S-a apreciat că o pace adevărată 
în Orientul Mijlociu poate fi realiza
tă numai pe baza retragerii trupelor 
israeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate. înfăptuirea drepturilor na
ționale ale poporului palestinian, in
clusiv a dreptului său la autodeter
minare și asigurarea drepturilor tu
turor statelor si popoarelor din re
giune la existentă în condiții de 
securitate. S-a apreciat că singure 
cale realistă spre aceste deziderate 
constă in convocarea unei conferin
țe internaționale cu participarea tu
turor părților interesate, inclusiv 
O.E.P., precum și membrilor perma
nent! ai Consiliului de Securitate.

„Diplomația" 
corpurilor expediționare

Două știri privind zona America 
Centrale au fost aduse, aproape 
concomitent, la cunoștința opiniei 
publice. Una se referă la trimi
terea de către S.U.A., in Honduras, 
a patru batalioane insumind circa 
3 200 de militari americani, sub 
pretextul că s-ar fi produs o „in
vazie" nicaraguană in această țară. 
Surse autorizate arată insă că nici 
vorbă nu poate fi de invazie, in rea
litate desfășurindu-se lupte intre 
forțele armate ale guvernului legal 
nicaraguan și grupurile de con
trarevoluționari cu baze logistice 
instalate la frontiera cu Hondura
sul. Vn amănunt inedit, dar foar
te semnificativ : in timp ce la 
Washington se făceau declarații 
privind trimiterea corpului expe- 
diționar, la Tegucigalpa însăși 
Ambasada S.U.A., deci o sursă, 
cum s-ar spune, de la fața locului, 
declara agenției EFE că nu cunoaș
te nimic despre vreo „invazie"... 
De altfel, ceva mai tirziu, un pur
tător de cuvint al guvernului ame
rican afirma că „S.U.A. examinea
ză toate opțiunile", • fără a exclude 
posibilitatea folosirii directe a tru
pelor americane împotriva Republi
cii Nicaragua.

Dincolo de caracterul contradic

martie, cu reprezentantul Iranului, 
și la 4 și 5 aprilie, cu cel al Iraku
lui, după care Perez de Cuellar va 
informa Consiliul de Securitate 
asupra rezultatelor acestor între
vederi.

LUCRĂRILE COMISIEI MIXTE 
ELENO-IUGOSLAVE, consacrate 
intensificării cooperării economice 
între cele două țări, s-au încheiat 
la Atena. De ambele părți s-a sub
liniat existența unor largi posibili
tăți de sporire a conlucrării dintre 

------- ---- ’ ‘ di- 
in

Grecia și R.S.F. Iugoslavia în 
verse domenii de activitate, 
avantajul reciproc.

CATASTROFA AERIANA.

n

Un 
avion de pasageri de tip „Boeing 
727", aparținînd companiei Aerovias 
Nacionales de Colombia (Avianca). 
s-a prăbușit într-o zonă din nord- 
estul teritoriului columbian, în 
apropiere de frontiera cu Venezue
la. Toți cei 131 de pasageri și șapte 
membri ai echipajului și-au pierdut 
viața.

toriu al unor știri difuzate pe mar
ginea evenimentelor amintite, fapt 
este că trimiterea de trupe ame
ricane in Honduras intervine după 
două respingeri consecutive de că
tre Congresul S.U.A. a cererii ad
ministrației privind acordarea de 

forțelor 
opoziție 
reflectă 

america-

noi ajutoare financiare 
antisandiniste. Puternica 
manifestată in Congres 
protestele opiniei publice 
ne, care socotește că sprijinul acor
dat forțelor „contras" reprezintă 
un obstacol principal in calea 
eforturilor de instaurare a păcii in 
America Centrală. De aici, apre
cierea că, prin trimiterea de trupe 
americane in Honduras, S.U.A. ur
măresc nu numai scopuri de inti
midare împotriva Nicaraguei, ci și, 
in același timp, să „forțeze mina" 
congresmenilor americani pentru a 
aproba noi fonduri destinate spri
jinirii contrarevoluționarilor ni- 
caraguani. Hotăririle adminis
trației au stirnit reacții de 
dezaprobare in Congres. Astfel, se
natorul Robert Byrd, liderul majo
rității democrate din Senat, a ca
lificat anunțul-surpriză al președin

telui Reagan drept o „reacție exa
gerată". La rindul său. senatorul 
democrat Christopher Dodd, unul 
dintre principalii adversari ai 
războiului dus de elementele „con
tras", a apreciat acțiunea ameri
cană in Honduras drept „o gre
șeală politică". Speaker-ul Came
rei Reprezentanților a Congresului 
S.U.A., Jim Wright, a criticat, de 
asemenea, hotărirea administrației 
de a trimite forțe militare in Hon
duras, calificind-o ca „o acțiune 
potențial periculoasă", iar congres- 
menul Leon Panetta a arătat că 
această escaladare amenință pacea 
în regiune. Este evident că prin tri
miterea a mii și mii de soldați a- 
mericani in această zonă tulbure, de 
intense ciocniri militare, se creează 
riscul unor implicări directe a aces
tora și a răbufnirii unui conflict la 
scară regională. Pornind tocmai de 
la aceste grave pericole de război, 
guvernul nicaraguan a cerut con
vocarea de urgență a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

Aproape concomitent cu vestea 
despre debarcarea corpului expedi- 
ționar în Honduras, a fost difuzată 
și o altă știre, privind de data 
aceasta Republica Panama, unde au 
fost expediați, de asemenea, sol
dați americani din „trupele specia
le antiteroriste". Aceasta in con
textul cunoscut al încordării sur
venite in relațiile dintre S.U.A. și 
Pahama, al încercărilor fățișe nord- , 
americane de dictat in probleme 
interne panameze, al măsurilor ar
bitrare de blocadă economico-finan- 
ciară, menite să sugrume viața so
cială și să paralizeze intreaga 
activitate a statului. Incit unii 
observatori politici au făcut o re
marcă pe cit de caustică, pe atit de 
logică : „Dacă s-a trimis un corp 
expediționar antiterorist, cine re
curge. de fapt, la practici tero
riste ?“

Evenimentele menționate mai sus 
se petrec intr-una din „zonele 
fierbinți" ale lumii. Cu atit mai 
mult, ele stirnesc protestul și legi
tima îngrijorare a opiniei publice. 
Un lucru este cert : anacronica „di
plomație" a corpurilor expediționa- 
re, practică fățișă a politicii de 
forță, nu poate fi in nici un caz in
clusă în noul mod de gindire poli
tică necesar in lumea de azi...

O. VASILE
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