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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al Partidului Baas Arab
Socialist din Liban, Assen Kansou

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA 
-REALIZAT RITMIC, INTEGRAL!

Acum, in aceste zile premergătoare sărbătorii de la 
1 Mai, in întreaga țară, în numeroase Întreprinderi din 
toate ramurile industriale se acționează cu abnega
ție și răspundere muncitorească pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a planului la producțio fizică și 
cu deosebire la producția destinată exportului. Practic, 
în marea majoritate a unităților industriale se înregis
trează zi de zi ritmuri înalte de lucru, ceea ce eviden
țiază dorința fierbinte a clasei noastre muncitoare de a 
intîmpina sărbătoarea muncii cu realizări de prestigiu 
în producție. In același timp, într-o serie de unități eco
nomice mai persistă unele neajunsuri, planul nefiind rea
lizat ritmic, integral la toate sortimentele.

Problemele complexe ale realizării planului tre
buie să constituie domeniul prioritar pe care au 
datoria să-l urmărească în această perioadă organiza

țiile de partid, consiliile oamenilor muncii, cadrele 
cu munci de răspundere din centrale și ministere. Reali
zarea planului la producțio fizico este o obligație 
a fiecărui om al muncii din economie, De modul in care 
este îndeplinit planul depinde, în esență, funcționarea 
întregului mecanism economic, lată de ce pretutindeni. în 
fiecare întreprindere, secție, atelier, este necesar să se 
asigure ritmic bazo materială, sa fie folosite Ic întreaga 
capacitate mașinile și utilajele, iar asistența tehnică să 
fie asigurată neîntrerupt pe parcursul celor trei schimburi 
de lucru.

In sondajul de azi al „Scinteii" ne vom referi la ac
țiunile și măsurile inițiate in două importante unități 
industriale din București și Ploiești pentru realizarea in
tegrală a planului la producția fizică.

Programul energetit — 
o prioritate a întregului tolectiv

I.M.G.B. — patru inițiale care 
considerăm că nu mai au nevoie de 
nici o altă prezentare. Pe poarta uni
tății, treilere „miriapodice" încărcate 
— aveam să aflăm — cu furniturile 
unei noi turbine FIL 150 MW plea
că spre centrala termoelectrică Cra
iova II. O nouă turbină finalizată. 
A cita ? — il intrebăm pe tovarășul 
Năstase Ioniță. secretarul comitetu
lui de partid din întreprindere.

— Nu m-am gindit vreodată să le 
număr. Sint multe, foarte multe. 
Sintem o unitate specializată în pro
ducția ■ utilajelor energetice. Știu 
doar că avem și în acest an un 
program energetic deosebit de mobi
lizator. Avem de executat, in al'ara 
turboagregătelor destinate noilor o- 
biective energetice, un volum în
semnat de piese de schimb. Am luat 
toate măsurile tehnice și organizato
rice ca să finalizăm toate piesele de 
schimb pină la- sfîrșitul lunii iunie. 
De altfel, in perioada care a trecut 
de la inceputul acestui an. cu toate 
dificultățile cu care ne-am con
fruntat datorită lipsei unor mate
riale. in special table de la C.S. Ga

lați. dar și a altor materii prime și 
materiale, am reușit să realizăm in
tegral planul la export și să exe
cutăm suplimentar 350 tone utilaje 
metalurgice și 80 tone blocuri for
jate. In plus, aș aminti că între
prinderea noastră are de executat 
un foarte mare volum de echipa
mente, piese și instalații pentru Cen
trala nuclearo-electrică de la Cerna
vodă. Raportăm acum, in preajma 
sărbătorii de la 1 Mai, că oamenii 
muncii de la I.M.G.B. au executat 
și livrat toate componentele pentru 
primul grup, urmînd ca intr-un timp 
foarte scurt să finalizăm și fitingu- 
rile. De asemenea, ne aflăm în sta
diu avansat cu echipamentele pen
tru cel de-al doilea grup și sintem 
hotăriți să respectăm toate termene
le de execuție.

Intr-adevăr, colectivul de la 
I.M.G.B. — unitate-pivot a indus
triei noastre producătoare de utilaj 
greu — are de executat in acest an 
un volum important de utilaje des
tinate înfăptuirii unor programe 
prioritare ale economiei. Concret, 
cum se acționează acum, în aceste

zile. în fabricile și secțiile între
prinderii pentru înfăptuirea acestor 
programe ? Mai întii, o precizare. In 
întreaga întreprindere, ultima decada 
a lunii aprilie s-a hotărit să fie o 
decadă a rezultatelor-record in pro
ducție. Ce înseamnă acest lucru ? 
Realizarea în avans cu 10 zile la 
secția mecanosudură a tuturor co
menzilor la producția destinată ex
portului. executarea peste plan a 50 
tone de utilaj metalurgic. 35 tone 
bare și blocuri forjate. 150 tone otel 
înalt aliat si livrarea in avans la 
C. S. Galați a trei cilindri de lami
nor.

Dar să urmărim „pe viu" cum se 
desfășoară producția in fabrică de 
utilaj energetic. în secția turbine, 
cele peste 100 de mașini cu comandă- 
program lucrează cu precizie de mi
croni carcase, rot.ori. diafragme — 
repere impresionante prin gabarit și 
complexitate tehnică. Aflăm de la 
inginerul Mircea Andreescu. șeful 

.atelierului de organizare, că in pre
zent. aici, peste 80 la sută din pro
dusele executate sint de nivel tehnic 
mondial. O contribuție însemnată la 
realizarea echipamentelor energe
tice kt termen si în condiții de ca
litate si fiabilitate sporită au cele 
18 tehnologii noi aplicate in produc
ție în această secție de la inceputul 
anului. Este vorba despre amenaja
rea tehnologică pentru montarea dia

fragmelor. crearea prin autoutilare a 
unui dispozitiv de susținere și ro
tire a rotorilor de turbine, imple
mentarea tehnologiei de găurire cu 
dispozitive multiax la plăcile t.ubu- 
lare și multe altele. Rezultatul ? 
Ritmul producției a crescut prin e- 
liminarea așa-ziselor ..locuri îngus
te". unde produsele stăteau zile în
tregi așteptind eliberarea unor uti
laje.

Ne oprim Ia un strung de mart 
performanțe. Piesa măsoară 18 metri 
lungime. Este un rotor care se află 
in fază de finalizare. Subinginerul 
Gheorghe Dinu, șef de secție pe 
schimb, se consultă cu ihginerul-șef 
al fabricii. Daniel Petrescu. ,.!n două 
zile se termină finisarea — apreciază 
subinginerul Gh. Dinu. Și cu asta ne 
îndeplinim in avans prevederile din 
graficele de lucru la atelierul meca
nică grea, tn continuare ne concen
trăm atenția asupra pozițiilor pentru 
Rovinari. Turoeni. Ișalnița si Oradea. 
Sint peste 340 de poziții, dar le vom 
onora la termen. Am fost in nenu
mărate rinduri la beneficiarii noștri 
și știm cită nevoie au de aceste 
piese".

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe Assen Kansou, secretar general 
al Partidului Baas Arab Socialist din 
Liban, . care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită in țara 
noastră.

Exprimînd satisfacția deosebită 
pentru posibilitatea de a se reîntîlni 
cu secretarul general al Partidului 
Comunist Român, oaspetele a dat o 
înaltă apreciere politicii externe a 
României, activității desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pe plan 
internațional, inițiativelor și demer

surilor sale consacrate reglementării 
pe cale politică a situației din Orien
tul Mijlociu, instaurării unei păci 
juste și durabile in această zonă.

în cadrul jntilni.rii au fost discuta
te o serie de probleme ale situației 
internaționale actuale.

Reafirmind poziția consecventă a 
Partidului Comunist Român. a 
României socialiste privind solutio
narea problemelor din Orientul Mij
lociu. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru a se ajunge cit 
mai curind la depășirea actualei si
tuații din Liban, pentru a se găsi 
calea care să ducă la o largă cola

borare a tuturor forțelor politice, 
pentru asigurarea unității poporului 
libanez, a independenței si libertății 
sale.

în timpul convorbirii s-au eviden
țiat bunele relații statornicite între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Baas Arab Socialist din Liban 
și a fost reafirmată hotărirea comu
nă de a le extinde și aprofunda in 
viitor, in interesul ''dezvoltării și în
tăririi legăturilor dintre cele două 
țări și popoare. ... .

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE
Ambasadorul
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, marți,

Republicii Populare Bulgaria
pe Țvetan Nikolov, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Bulgaria in țara noastră. (Con
tinuare in pagina a V-a).

________ Gheorghe TONIȚA
(Continuare in pag. a IlI-a) Ambasadorul Republicii Cuba

Aspect de la Întreprinderea de mașini grele București

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
• reportaje • însemnări •

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, la 26 aprilie, pe

Niel Ruiz Guerra, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Cuba în 
România. (Continuare in pagina a 
V-a).

Foto : SANDU CRISTIAN

CU PASIUNE PENTRU NOU
împodobind labirintic cu 

turnuri, cu tubulaturi, cu 
eprubete și retorte argintii 
sute de hectare de-a lun
gul Jiului. Combinatul chi
mic de la Craiova te in-, 
deamnă să-l asemui cu un 
fantastic laborator sub cu
pola cerului liber. Compa
rația nu este cu nimic exa
gerată dacă avem in vede
re că aici se realizează cin
cizeci de produse chimice 
de bază in peste o sută de 
variante și că unele dintre 
acestea au impus prestigiul 
combinatului in țări cu 
bune tradiții industriale de 
acest profil.

, Combinatul s-a dezvoltat 
într-o perioadă scurtă de 
timp și la pupitrele de co
mandă. în compartimentele 
cu „foc continuu" se mai 
găsesc mulți muncitori care 
au format pionii de bază 
ai colectivului incă de 
atunci cînd la poarta de 
vest a Băniei se ridicaseră 
primele fabrici ale colosu
lui industrial de astăzi.

— Astăzi avem in com
binat oameni cu miini de 
aur. cu o calificare profe
sională superioară, capabili 
să rezolve acasă, adică aici 
la noi. probleme dintre cele 
mai complexe și uneori 
chiar foarte dificile — spu
ne Nicolae Crăciun, secre
tarul comitetului de partid.

— Există deci și proble
me dificile I ?

— Există ! Ele au apă
rut in mod inevitabil și 
chiar au fost prevăzute, 
fiindcă multe mașini și 
agregate funcționează în 
medii ce favorizează co
roziunile. in variații de

temperaturi înalte, unde 
viabilitatea metalului este 
limitată. După o anumită 
perioadă de timp de la in
trarea in exploatare, mul
te dintre acestea trebuie 
schimbate, ceea . ce im
plică plata unor sume exa
gerate de bani în cazul im
portării lor de la unele fir
me străine. Dar totul se re
zolvă „acasă", aici la noi. 
fiindcă avem oameni cu 
miini de aur.

într-adevăr. acești oa
meni au și o ambiție cu 
care le stă foarte frumos, 
ei simt nevoia să se bucu
re de un prestigiu cîștigat 
prin dovezile de competen
tă profesională ; se poate 
spune că s-a creat un ade
vărat climat pentru trăirea 
unor astfel de satisfacții, 
iar problemele dificile de
vin prilejuri de a-și spori 
prestigiul și satisfacțiile. 
Atunci cînd incearcâ să re
zolve și rezolvă probleme 
tehnice considerate de 
competenta unor unități 
industriale din străinătate 
cu o consacrare in dome
niu. cei despre care scriu 
aceste rinduri. așa cum 
mi-au mărturisit intr-un 
fel sau altul, trăiesc din 
plin sentimentul că-si fac 
datoria fată de tară.

Secția piese de schimb și 
utilaje a combinatului... 
Mai in glumă, mai in serios 
acești oameni cu miini de 
aur o numesc „policlinică". 
Si. se înțelege de la sine, 
cind folosesc acest limbaj, 
obiectul recondiționat sau 
construit după o concepție 
proprie este denumit ..pa
cient".

Oamenii din atelierele 
acestei secții conduse de 
inginerul Dumitru Popescu 
au trecut, uneori la inter
vale scurte de timp, exa
mene de inaltă competentă 
in meserie, de ingeniozitate 
și asa cum se exprima 
un sef de atelier — de so
lidaritate intr-un efort co
lectiv de creativitate și. 
uneori, de spirit de sacri
ficiu.

Atunci cind s-a pus pro
blema reconditionării unei 
piese de o mare complexi
tate. cinci ea a fost dez
membrată pe bancurile de 
lucru din ..policlinică", au 
intrat in alertă cei din a- 
telierul special al secției 
condus de inginerul Ni
colae Poarcă, specializați 
în operații de turnătorie 
fină, montai, tratamente, 
acoperiri metalice. Ei sint 
chemați in asemenea îm
prejurări să analizeze, să 
stabilească amănunțit cum 
urmează să se lucreze pen
tru recuperarea unui ele
ment sau a altuia din 
componenta utilajului ce 
se impune recondiționat 
sau înlocuit. O dată stabilit 
..diagnosticul", concep scu
lele. dispozitivele necesare.

La un moment dat s-a 
ajuns la concluzia că o in
stalație. prin carp să se 
toarne centrifugat semifa
bricate sub formă de bucșe 
din bronz, aluminiu sau 
compoziții prețioase, a de
venit necesară în atelierul 
special. Maistrul Nicolae

Lucian ZATTI
(Continuare in pag. a V-a)

In fiecare unitate agricolă, in fiecare județ

AMPLĂ MMABEKEE3TE
PENTRU ÎNCHEIEREA 

IN CEL MAI SCURT TIMP A INSĂMINTĂBILOR 
ÎN PAGINA A III-A ; Relatări din județele Galați, Bihor 

și Mehedinți

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Astăzi sosește în țara noastră, 
într-o vizită prietenească de lucru, 

tovarășul Milos Jakes, 
secretar general al C. C. al P. C. din Cehoslovacia

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită prietenească de lucru, tovarășul 
Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Tovarășul Milos Jakes s-a născut 
la 12 august 1922. intr-o familie de 
țărani. A lucrat ca electromecanic la 
întreprinderea „Svit". din orașul 
Gott.waldov. și — in paralel — a ab
solvit cursurile Școlii superioare in
dustriale.

In anul 1945 a fost primit in rân
durile Partidului Comunist din Ceho
slovacia. iar în 1950 a fost ales in 
funcția de președinte al Comitetului 
national unit din Gottwaldov. Pină 
in 1952, tovarășul Milos Jakes a În
deplinit sarcini pe linie de partid, 
atit in Întreprinderea in care a lu
crat. cit și la nivel raional si regio
nal. în 1958 devine șef de secție la 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, iar în 
1961 este numit șef al Direcției cen
trale pentru problemele comitetelor 
naționale.

Din anul 1962 a 'îndeplinit funcții 
de conducere pe linie de stat.

în 1968. tovarășul Milos Jakes a 
fost ales președinte al Comisiei Cen
trale de Revizie și Control a P.C. 
din Cehoslovacia. A fost cooptat, in 
1977, in rindul membrilor C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și ales mem
bru supleant al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, tn 
anul 1981 a devenit membru al Pre
zidiului. secretar al C.C. și președin
te al Comisiei Economice a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

Din anul 1971 este deputat’ in Ca
mera Poporului, iar din 1981 — mem
bra al Prezidiului ^Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace.

La 17 decembrie 1987. tovarășul 
Milos Jakes a fost ales secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia.

Pentru contribuția deosebită adu
să Ia edificarea socialismului in 
Cehoslovacia, tovarășul Milos Jakes- 
a fost distins cu numeroase ordine, 
precum și cu titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste" al R.S. Cehoslovace.

Relațiile de prietenie dintre Româ
nia si Cehoslovacia se intemeiază pe 
vechi tradiții ale luptei comune îm
potriva asupririi, pentru indepen
dentă si suveranitate, libertate si 
progres social, dezvoltindu-se amplu 
in anii construcției socialiste. Cu

nosc o evoluție pozitivă 
relațiile economice ro- 
mâno-cehoslovace, o 
amplă perspectivă des- 
chizind in acest sens 
„Programul de lungă 
durată privind dezvol
tarea colaborării econo
mice și tehnico-științifi- 
ce intre România și 
Cehoslovacia pină in 
anul 2000", semnat în 
anul 1985, care prevede 
adincirea in continuare 
a acestor relații.

Relevind cursul as
cendent al relațiilor bi
laterale, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia in anul 1987 : 
„Noi apreciem stadiul 
înalt al acestor relații 
— întemeiate trainic pe 
deplina egalitate, stimă 
și respect reciproc, pe 
principiile și idealurile 
socialismului — și con-, 
siderăm că trebuie să 
facem totul pentru ca 
ele să se- afirme tot 
mai puternic ca un e- 
xemplu. de relații intre 
state socialiste prietene, 
care își unesc eforturi
le și conlucrează activ 
pentru edificarea noii 
ordini. pentru cauza
socialismului și păcii în lume", 

în telegrama adresată. în de
cembrie 1987. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Milos Jakes. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia. cu prilejul alegerii sale in a- 
ceastă inaltă funcție, se arată.: „îmi 
exprim ferma convingere că relațiile 
tradiționale de colaborare și ele prie
tenie dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Comunist din Ceho
slovacia. dintre Republica Socialistă 
România si Republica Socialistă 
Cehoslovacă vor cunoaște si in viitor 
un curs mereu ascendent, dezvoltin- 
du-se pe multiple planuri în folosul 
popoarelor român si cehoslovac, al
cauzei socialismului, progresului și 
păcii in lume".

în telegrama de răspuns, tovarășul 
MILOS JAKES subliniază : „Apre
ciez colaborarea îndelungată și rela
țiile prietenești dintre partidele și 
popoarele noastre și, la fel ca și 
dumneavoastră, sint profund convins 
că acestea se vor dezvolta multila
teral și se vor consolida in interesul 
întăririi socialismului și păcii in 
lume".

Avind convingerea că vizita ne 
care tovarășul Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. o efectuează in tara noas
tră si convorbirile ce vor avea loe 
cu acest prilej vor aduce o nouă 
contribuție importantă Ia dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-cehoslovace. poporul 
român adresează înaltului oaspete 
..Bun venit pe pămintul României !“■
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RAPORTUL DE ACTIVITATE
-moment important pentru organizația 

de partid, pentru fiecare comunist

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII I
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI •

Cerința, devenită normă statutară, ca fiecare membru al partidului, 
indiferent de funcția pe care o deține, să raporteze periodic, în fata 
organului sau organizației de partid din care face parte, despre felul 
în care își îndeplinește sarcinile și atribuțiile încredințate reprezintă o 
metodă practică, eficientă, de întărire a răspunderii comuniștilor față 
de îndeplinirea lor, de participare continuă a acestora la perfecționarea 
activității organelor și organizațiilor de partid.

Cum se desfășoară, practic, acest dialog permanent organizație-comu- 
nist ? Care sint și care pot fi efectele lui imediate atît în planul acti
vității proprii, cit și al organizației din care face parte ? Am întreprins, 
împreună cu corespondenți ai „Scinteii" din mai multe județe, o inves
tigație pe această temă.

Publicăm astăzi constatările și concluziile primei părți a acesteia.

SCOPUL DIVERSITĂȚII METO
DELOR DE PLANIFICARE—EFI
CIENȚA. în prima parte a investi
gației noastre am solicitat mai mul
tor^ secretari de comitete de partid 
și de birouri ale organizațiilor de 
bază, prin intermediul coresponden
ților ,,Scinteii", să răspundă la două 
întrebări în legătură cu metodologia 
pregătirii și desfășurării raportului 
comunist :

1. Cum procedați la programarea 
raportului comunist — efectuați o 
planificare lunară, trimestrială sau 
anuală ?

2. Aveți în vedere anumite cri
terii la stabilirea celor care urmează 
să prezinte raportul comunist ?

în cadrul acestui sondaj am avut ca 
interlocutori doi secretari de comitete 
de partid și opt secretari de birouri 
de organizații de bază. Un eșantion 
corespunzător, pentru a pune in evi
dență anumite experiențe, a facilita 
un schimb de opinii pe această temă 
și, bineînțeles, pentru a desprinde 
cîteva concluzii, de ordin mai gene
ral, cu privire la creșterea eficienței 
raportului comunist — ca adevărat 
examen de conștiință politică — în 
viața fiecărei organizații, a fiecărui 
membru de partid.

Și acum, pe scurt, câteva din răs
punsurile primite la prima între
bare : Daniela Stan, secretar al 
biroului organizației de bază nr. 5, 
schimbul B. de la Filatura de 
lină pieptănată Miercurea-Ciuc : 
„Consultindu-ne în cadrul birou
lui. in legătură cu modul de pro
gramare a raportului comunist, 
am ajuns la concluzia că planificarea 
anuală este cea mai bună. Pentru că 
ne obligă de la început să asigurăm 
cuprinderea tuturor comuniștilor in 
prevederea statutari de a prezenta 
raport personal de activitate". Dode 
Tincu, secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea de 
rulmenți Alexandria : „Am stabi
lit ca regulă ca, o dată cu elabo
rarea planurilor de muncă trimes
triale, să se prevadă șl prezentarea 
de rapoarte personale de către 1—3 
comuniști". Vica Luca, secretarul 
biroului organizației de bază nr. 3 — 
secția I de confecționat — de la 
întreprinderea de confecții Focșani : 
„Noi procedăm la o programare 
orientativă anuală a raportului co
munist. In funcție de anumite 
cerințe impuse de viață facem 
lunar corecturi in această progra
mare". loan Podar, secretarul birou
lui organizației de bază din secția 
reparații laminor sirtnă de la în
treprinderea de țevi Zalău : „Pro
gramarea o facem anual, cu corectu
rile de rigoare, determinate de 
situațiile nou apărute. în așa fel 
încît pe parcursul anului fiecare co
munist să prezinte raportul de acti
vitate". Elena Iacob, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea de confecții tricot „Crinul" 
din județul Călărași : „Planifi
carea raportului comunist se face 
trimestrial o dată cu elaborarea 
planului de munci și stabilirea 
tematicii adunărilor generale". Ma
ria Deac, secretar al biroului or
ganizației de bază nr. 12 din ca
drul întreprinderii „Mondiala" Satu 
Mare : „Programarea raportului co
munist o facem in funcție de pro
blema înscrisă pe ordinea de zi 
a adunării generale. Dacă analizăm 
exportul, considerăm că e bine să 
raporteze 2—3 dintre comuniști care 
au răspunderi concrete in acest 
domeniu".

CRITERIILE CONCRETE DE RA

PORTARE DETERMINA RAPOAR
TE CONCRETE. Tot pe scurt și din 
răspunsurile primite la cea de-a 
doua întrebare. Daniela Stan : „Avem 
în vedere două categorii de criterii :
a) de orientare a comunistului asu
pra modului în care trebuie întocmit 
raportul personal de activitate și
b) de stabilire cu prioritate a cel 
puțin unui cadru cu muncă de răs
pundere — de la șeful de formație 
pină la șeful secției •— care să pre
zinte lunar raport de activitate". 
Florea Vatui, secretar al biroului 
organizației de bază din secția 
colivii de la întreprinderea de rul
menți Alexandria : „Pentru a-i ajuta 
pe membrii de partid să-și exami
neze temeinic activitatea personală, 
noi am alcătuit un succint ghid în 
legătură cu ce trebuie să cuprindă 
raportul comunist. Ghid care are in 
vedere atît îndeplinirea sarcinilor de

VIAȚA
DE

PARTID

DȚZBATȚRt

ATITUDINI

Ce relevă un sondaj pe această 
temă în mai multe județe

partid și profesionale, cit si partici
parea la viața de organizație, mani
festarea spiritului combativ, evalua
rea propriei activități in contextul 
sarcinilor de moment ale organiza
ției, opinii despre stilul de muncă al 
biroului organizației de bază ș.a.“. 
loan Podar : „Am cerut și cerem 
comuniștilor ca raportul prezentat să 
aibă ca obiect concret modul de în
deplinire a sarcinilor profesionale și 
pe linie de organizație. Cerem de 
asemenea fiecărui comunist să facă 
propuneri pentru perfecționarea ac
tivității in domeniul in care lucrea
ză, precum și a organizației de bază 
in ansamblul său. Obișnuim să ală
turăm la prezentarea rapoartelor, in 
fiecare adunare generală, membrii 
de partid activi, cu experiență bo
gată, politică și profesională, cit și 
alții, cu o activitate mai slabă, pen
tru a crește, și în acest mod, rolul 
educativ al raportului". Dana Burtan, 
secretar al biroului organizației de 
bază de la secția montaj A, între
prinderea de rulmenți Alexandria : 
„Nu în mod exclusiv, dar ținem 
seama la programarea celor ce ur
mează să prezinte rapoarte personale

de activitate și de modul in care 
respectă disciplina de partid, disci
plina muncii, de modul in care 
participă la viața de organizație". 
Elena Iacob : „Pe lingă criteriile de 
ordin general, de acum cunoscute de 
toți comuniștii, noi obișnuim ca in 
ședințele de birou in care aprobăm 
materiale să discutăm separat, in 
funcție de cerințele pe care le avem 
față de fiecare, cu cei care urmează 
să prezinte rapoarte, spre a-i orienta 
cit mai constructiv". .

Ce rezultă, așadar, la o analiză 
atentă a răspunsurilor ?

în primul rind, faptul că în pregă
tirea și desfășurarea raportului co
munist s-a acumulat de-acum o 
certă experiență. O demonstrează și 
argumentele relevate de interlocutori. 
Există, cum bine s-a văzut, în pla
nificarea și pregătirea rapoartelor de 
activitate prezentate de mfembrii de 
partid în fața adunărilor generale 
metode și experiențe diverse. Orga
nele de partid locale respective 
sint în măsură să decidă, în funcție 
de experiența validată pe ansamblu, 
care din acestea și-au dovedit mai 
mult eficiența — și să fie conti
nuate — și care să fie perfecționate 
sau abandonate. Un lucru e cert. 
Investigația noastră arată că in pro
gramarea rapoartelor de activitate 
ale comuniștilor există — cel puțin 
pe planul ritmicității acestora — di
ferențe mari de la o organizație la 
alta. Dacă în organizațiile de bază 
din secția reparații laminor sîrmă a 
întreprinderii de țevi din Zalău și 
secția confecționat I a întreprinderii 
de confecții Focșani au prezentat 
rapoarte de activitate în primul tri
mestru 20 și, respectiv, 21 de comu
niști. în cele din secția montaj A și 
secția colivii de la întreprinderea de 
rulmenți Alexandria — cu o pon
dere aproape egală ca număr de 
membri de partid — numărul aces
tora este de trei ori mai mic. Aceas
tă Situație relevă cel puțin, două 
concluzii. Prima ar fi aceea că pla
nificarea anuală, dublată de consec
vența necesară pentru urmărirea 
realizării ei, asigură o mai bună 
ritmicitate. A doua că. indiferent de 
modul de planificare, hotărîtoare 
este atenția pe care o acordă biroul 
organizației de bază pregătirii și 
prezentării raportului comunist.

în al doilea rind. se constată. în 
unele locuri, o tendință cantitativistă 
in programarea raportului comunist. 
Datele relevate de interlocutorii noș
tri arată că, în general, se progra
mează lunar 1—3 comuniști, pentru 
a prezenta rapoarte de activitate. In 
schimb, la organizația de bază nr. 5, 
schimbul B, de la Filatura de lină 
pieptănată din Miercurea-Ciuc, se 
programează lunar pentru a prezenta 
rapoarte 5—6 membri de partid. Este 
clar că. în acest caz, numărul mare 
al celor planificați să raporteze în 
fața adunării generale despre modul 
în care își îndeplinesc ca membri 
de partid sarcinile profesionale și 
politice influențează, indiscutabil, 
calitatea acestor rapoarte. Pentru că, 
orice s-ar spune, 6 rapoarte în spa
țiul de timp al unei adunări de 
partid, reprezintă un număr prea 
mare care nu îngăduie o profundă 
analiză a propriei activități a comu
niștilor respectivi, exprimarea apre
cierilor și sugestiilor din partea 
membrilor organizației, nu îngăduie 
să se facă o evaluare exactă a acti
vității celui ce prezintă raportul, să 
se tragă concluzii concrete, eficiente, 
despre activitatea acestuia și totoda
tă, să dea posibilitatea celorlalți 
comuniști să emită opinii, critici, 
sugestii cu privire Ia munca celui 
analizat. Cu alte cuvinte, în acest 
caz poate fi afectat în esența sa 
conținutul.

Dar despre conținutul și calitatea 
raportului comunist de activitate, în 
partea a doua a investigației noas
tre.

Sondaj efectuat de 
Constantin PRIESCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

• Primăvara — anotimpul înnoi
rilor ! Pe tot cuprinsul țării, fie
care cetățean are ceva de adăugat 
la zbstrea de frumusețe a locali
tății în care trăiește. Peste tot se 
plantează, se seamănă, se lucrează. 
Reținem un aspect concret din a- 
ceastă febrilă activitate : corespon
dentul nostru voluntar. Dumitru 
Păpușoiu, ne informează că la 
Ocolul silvic Podu-Iloaiei, în ca
drul „Lunii pădurii", s-au plantat 
peste 50 ha cu stejar, mojdrean, 
sălcioară, cireș, paltin, frasin, mă
ceș, atît în fondul forestier, cât și 
în teren degradat.

Zilnic, sute de persoane — tineri, 
uteciști, elevi, țărani cooperatori 
și lucrători silvici — au muncit 
intens pentru a planta circa 500 000 
puieți. Totodată, se execută lucrări 
la suprainsămînțarea suprafețelor 
pășunabile și la tăieri de fructifi
care a arborilor fructiferi".
• „Creativitatea și noul — factor 

comun al reușitelor" — iși intitu
lează scrisoarea adresată redacției 
corespondentul nostru voluntar 
Ioan Vlad. „în fiecare zi de mun
că — rezultate maxime în produc
ție pentru îndeplinirea exemplară 
a planului, aceasta este deviza de 
lucru a colectivelor de oameni ai 
muncii din cadrul întreprinderii 
de prelucrare a lemnului Deva — 
afirmă el.

Secțiile întreprinderii din Petro
șani, Petrila și Hațeg execută trei 
produse noi pentru 75 beneficiari 
din țară. Este vorba de dormitorul 
„Sarmis", camera de zi „Deva" și 
camera de tineret „Mălina". Pentru 
calitățile sale, dormitorul pe care-1 
realizăm a devenit competitiv, fapt 
pentru care planul la livrări a fost 
depășit în luna martie cu peste 
400 000 lei".

Secțiile din Deva și Brad, care 
realizează produse destinate expor
tului, au conceput și fabricat micul 
mobilier pentru interior și dormi
torul „Beatrice". Pe masa lor de 
lucru se află, acum, în studiu, noi 
tipuri de etajere și banchete. La 
aceste unități se pune un accent 
deosebit pe ridicarea calității mun
cii și sporirea productivității, pen
tru ca mobila produsă aici să fie 
competitivă, iar planul să fie înde
plinit integral.

® De la Gurahonț a sosit o scri
soare. semnată de Vasile Mirescu 
din localitate. El ne informează 
despre munca ce se desfășoară în li
vezi și semnalează, totodată, unele 
greutăți pe care le întimpină pomi- 
cultorii.^-,, Asociația pomicolă din 
comuna noastră posedă mai bine de 
560 hectare cu plantații de pomi, 
situate în localitățile Bonțesti, Cil 
și Almaș. Pentru ca producțiile să 
fie cit mai mari, lucrările nu au 
încetat nici în timpul iernii, când 
s-au transportat în livezi peste 500 
tone îngrășăminte naturale, au fost 
executate tăieri și tratamente fito- 
sanitare.

Solicităm însă mai mult sprijin 
din partea Trustului horticulturii și 
a Direcției generale a agriculturii 
Arad. Mă refer la faptul că nu pu
tem aplica integral tratamentele 
necesare din cauza lipsei unor ma
teriale. De asemenea, nici pină 
acum nu a fost finalizată lucrarea 
de alimentare cu apă pentru stropit 
în ferma Bonțești, contractată in 
urmă cu 4 ani, cu I.E.L.I.F. Arad.

Nădăjduim că semnalul de față

va fi recepționat, iar lucrarea prea 
mult tărăgănată va fi, in sfîrșit, 
terminată".

® O idee interesantă se desprin
de din scrisoarea corespondentului

el ne scrie că la căminul cultural 
din comună a luat ființă, de curind, 
un punct muzeistic.

Colecțiile conțin exemplare va
loroase din vestimentația locală.

Cînd unii nu-și respectă

atribuțiile
O problemă reală, 

deloc nouă, dar care 
indică persistența 
unui stil de muncă 
anacronic, ridică in 
scrisoarea sa cores
pondentul voluntar 
Franț Iamșec. Pe 
scurt, este vorba de 
activitatea celor 23 
de echipe de control 
al oamenilor mun
cii, cite funcționează 
in orașul Săveni, ju
dețul Botoșani, a că
ror eficiență ar tre
bui să fie demon
strată in primul rind 
de receptivitatea 
conducerilor unită
ților controlate la 
semnalele critice ale 
comisiilor obștești.

Faptele prezentate 
Ae semnatarul scri
sorii pot fi. rezuma
te in citeva cuvinte : 
in cursul controale
lor efectuate in uni
tăți comerciale, de 
prestări servicii, in 
unități sanitare, cul
turale ș.a. din loca
litate s-au constatat, 
pe lingă unele lu
cruri bune, și nu
meroase neajunsuri. 
Astfel, nu puține 
sint unitățile in care 
registrul unic de 
control este „dosit" 
tactic de ochii con

trolului muncito
resc ; alteori, cind 
registrul a fost totuși 
la indemina echipe
lor, semnalările, cri- 
ticile și sugestiile a- 
cestora nu au fost 
însoțite și de obli
gatoria înregistrare 
și specificare a mă
surilor dispuse de 
către conducerea u- 
nităților respective 
pentru înlăturarea 
operativă a lipsuri
lor. Necesarele re
medieri s-au efec
tuat, mai adaugă co
respondentul nostru, 
abia la intervenția 
organului local de 
partid, care, prin 
consiliul orășenesc 
de control muncito
resc, a luat măsurile 
ce se impuneau.

Reținind această 
intervenție, care a 
repus lucrurile pe 
adevăratul lor făgaș, 
rămine de discutat 
un alt aspect al 
chestiunii: din ce
cauză oameni și or
ganisme care teore
tic cunosc prevede
rile legii — și sint 
obligate să le aplice 
efectiv, fără inter
venția altor foruri 
— le ignoră totuși in 
activitatea de zi cu

zi. Comisiile și echi
pele de control ob
ștesc sint expresii 
ale democratismului 
societății noastre, 
ale capacității aces
tuia de a examina 
cu exigență, spirit 
critic și de inițiativă 
funcționarea insti
tuțiilor publice. Re
ceptivitatea la sem
nalele lor, răspun
derea pentru elimi
narea operativă a 
lipsurilor constatate 
trebuie să caracteri
zeze in primul rind 
conducerile unită
ților controlate, ca 
„titulare" ale inves
tiției de exigență și 
responsabilitate ob
ștească. Respecta
rea prevederilor le
gale nu este bene
volă. deci la latitu
dinea instituțiilor 
vizate, ei, repetăm. 
Obligatorie. Iată de 
ce credem că este 
necesară, ca o mă
sură educativă, și 
sancționarea celor 
care prin dezintere
sul, indolența și 
inerția față de sem
nalările controlului 
obștesc dovedesc că 
de fapt nu-și cunosc 
propriile atribuții și 
răspunderi.

nostru voluntar Ioan C. Alistar din 
comuna Erbiceni, județul Iași. Ea 
se referă la folosirea celor mai di
verse mijloace pentru educarea pa
triotică a cetățenilor. în acest sens.

obiecte de uz casnic, dintre care 
unele atestă evoluția meșteșuguri
lor tradiționale (rotărit, olărit și 
prelucrarea lemnului). în colecția 
etnografică, alături de piese de

port popular se află diferite vase 
de ceramică, unele unicate, adu
nate de-a lungul timpului.

W ,,'irec în fiecare zi prin fața 
stadionului „Steaua", stadionul 
ecmpei de fotoal care nu o dată 
ne-a umplut sufletele de bucurie și 
mindrie prin rezultatele obținute in 
întilnirile internaționale — subli
niază în scrisoarea șa trimisă re
dacției Andr<ei Vasile din strada 
Ferentari — București.

De fiecare dată vad in fața por
ților stadionului grămezi de pă- 
mint, moloz și altele basculate de 
unii șoferi ca la groapa de gunoi 
a orașului, creind un aspect care 
nu are nimic comun cu estetica 
străzii, a orașului.

Mă Întreb cum se împacă cei care 
administrează stadionul cu această 
situație ?

Propun să fie depistați acei con
ducători auto care, în loc să con
tribuie la curățenia orașului, îl 
murdăresc, să fie amendați ustu
rător și discutați în colectivele în 
care lucrează pentru a le pieri 
pofta să mai procedeze așa".

O Prin două sesizări, semnate de 
Nicolae Simion și Nicolae Ionescu 
din comuna Budești, județul Călă
rași, sintem informați că, din luna 
ianuarie a.C., abonații n-au mai 
primit ziarele și revistele, deoare
ce poștărița de la oficiul poștal co
munal nu-și face datoria conștiin
cios. Ei mai afirmă că promisiunile 
făcute de către dirigintele oficiu
lui poștal din localitate, care a fost 
sesizat despre această stare de 
lucruri, ău rămas simple vorbe. Pe 
bună dreptate autorii scrisorilor 
pun fireasca întrebare : pentru ce 
au plătit abonamentele dacă le vor 
citi după trei luni și cine ii va 
despăgubi pentru acest prejudiciu 
material și moral ? întrebare pe 
care o adresăm și noi Direcției ju
dețene de poștă și telecomunicații 
Călărași, care are datoria să adop
te măsurile de rigoare pentru ca 
asemenea fapte să fie înlăturate cu 
desăvîrșire.

• De la întreprinderea mecanică 
navală Galați ne-a sosit o scrisoa
re semnată de maistrul Nicolae 
Baglian, in care ne informează că, 
din inițiativa comitetului sindicatu
lui și a conducerii unității, a avut 
loc, la casa de cultură a sindicate
lor din municipiu, un spectacol ar
tistic dedicat fruntașilor în produc
ție.

Frumoasă inițiativă ! Munca rod
nică, fruntașii producției trebuie 
stimulați și pe această cale. Felici
tări !

SEMNALE RECEPȚIONATE CU SOLICITUDINE
• Grijă pentru pămint, pentru creșterea rod

niciei sale. Ănalizînd la fața locului o sesizare 
trimisă de redacție, referitoare la starea ne
corespunzătoare a unor suprafețe de teren din 
jurul întreprinderii „Avicola" — Tîrgu Jiu. a zo
nei Amaradia-Drăguțești, precum și din apro
pierea haltei C.F.R. Lunca Budieni, Oficiul de 
cadastru, organizarea teritoriului și asolamente 
Gorj ne-a comunicat modul in care s-a acționat 
pentru redarea acestora în circuitul agricol. 
Astfel, au fost întocmite și puse în executare 
proiecte de amenajare corespunzătoare. în ve
derea eliminării excesului de umiditate, acolo 
unde există, s-au luat măsuri pentru defrișarea 
haturilor de pe suprafețele respective. Se va 
urmări, totodată, o mai judicioasă atribuire a

loturilor în folosință pentru cooperatori, pe cît 
posibil mai aproape de casele acestora, pe te
renurile neocupate de perimetrul construibil, 
creîndu-se condiții pentru mai buna executare 
mecanizată a lucrărilor pe tarlalele deținute de 
obște.

• Propunerea cititorului Gheorghe Popa, ope
rator chimist la Combinatul chimic Rîmnicu 
Vîloea — ne-a răspuns Divizia mișcate din cadrul 
Regionalei de Căi Ferate Craiova — a fost ana
lizată cu atenția cuvenită. începînd cu data de 
1 iunie a.c., cînd va intra in vigoare noul mers 
al trenurilor, trenul nr. 2 466 va sosi în halta 
Rîureni, așa cum s-a propus în scrisoare, la ora 
22,30.

Gh. P1RVAN

Pentru toate vîrstele
Lunile aprilie și mai sint favo

rabile îngrijirii sănătății în Stațiu
nile balneare de pe cuprinsul țării. 
Iată cîteva destinații care se reco
mandă de la sine : Amara. Că- 
limănești-Căciulata. Băile Felix, 
Geoagiu-Băi. Băile Herculane. Slă- 
nic-Moldova, Vatra Dornei. Monea- 
sa. Singeorz-Băi, Lacu-Sărat. Bor- 
sec. Băile Tușnad, Buziaș. Balva- 
nyos. Pucioasa. Sovata. Băile Olă- 
nești. Băile Govora. Bazna. Ocna 
Sibiului.

Un detaliu demn de reținut : în 
această perioadă, solicitatorii bene

ficiază de reduceri de tarife la ca
zare și masă. Cazarea este asigu
rată în hoteluri și case de odihnă ; 
servirea mesei, la restaurant sau 
pensiune. Din program nu lipsesc 
excursiile.

Toți cei interesați în efectuarea 
curei balneare în stațiuni se pot 
adresa oficiilor județene de tu
rism. filialelor I.T.H.R. București, 
comitetelor de sindicat din între
prinderi și instituții. Pensionarii se 
pot adresa și direcțiilor de muncă 
și ocrotiri sociale, cât și caselor de 
ajutor reciproc.

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE
Orașul Zărnești are o importantă 

pondere in economia județului nos
tru, după municipiile Brașov și Fă
găraș. S-ar putea face observația că, 
de fapt, Zărneștiul nu a fost lipsit 
de industrie nici în trecut. Da, e 
adevărat. In urmă cu două decenii, 
în oraș existau două mai vechi uni
tăți industriale — Întreprinderea „6 
Martie" și Combinatul de oeluloză, 
hirtie și cartoane. Dar adevărata sa 
dezvoltare economică a început abia 
după reorganizarea teritorial-admi- 
nistrativă a țării din 1968. Este sem
nificativ astfel că producția indus
trială a crescut în aceste două de
cenii de peste trei ori. între cane 
aceea a industriei constructoare de 
mașini — de cinci ori.

Aici, în orașul de la poalele Pietrei 
Craiului, în cele două întreprinderi 
republicane au fost asimilate noi 
produse ca : aocesorii de mașini- 
un'elte, numeroase tipuri de biciclete 
și motorete, celuloză chimică și de 
papetărie. drojdie furajeră, produși 
lignosulfonici, o stație de epurare 
biologică ș.a. Dacă la aceste împli
niri mai adăugăm înființarea unei 
asociații economice intercooperatiste 
cu un efectiv permanent de peste 
2 000 tăurași, crearea a trei micro- 
hidrocentrale și a uneia eoliene, a 
două complexe meșteșugărești, vom 
avea o imagine mai completă a forței 
economice a orașului nostru. Pe 
această bază economică s-au edificat 
noul chip al localității, calitatea nouă 
a vieții oamenilor. In perimetrul 
orașului s-au dat în folosință peste 
2 100 apartamente. în patru noi car
tiere. S-au construit un grup școlar 
cu școală profesională și liceu indus
trial cuprinzind peste 1 300 elevi, o 
școală generală cu 20 săli de clasă 
și laboratoare. 6 centrale termice, 
două cantine restaurant, o centrală 
telefonică automată cu 1 000 linii.

Pornind de la aceste prefaceri și 
avind în vedere exigențele, sarcinile 
și orientările subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare, sîntem 
conștienți că eforturile noastre tre
buie concentrate în primul rind asu
pra coordonării activității economice, 
asupra realizării sarcinilor planului 
de dezvoltare economică în profil 

teritorial, astfel încît să asigurăm 
condiții pentru valorificarea maximă 
a tuturor resurselor umane și mate
riale de care dispunem.

Sub acest aspect se cuvine să 
relev că la consiliul popular se ana
lizează decadal stadiul realizării 
sarcinilor de plan, cu participarea 
conduoerilor din toate unitățile, 
acordindu-se o atenție deosebită in
dicatorilor producției fizice, produc- 
ției-marfă, exportului și investițiilor, 
reducerii consumurilor materiale și 
energetice și, desigur, calității pro
duselor. Cu acest prilej se stabilesc 
măsuri concrete pentru fiecare si
tuație în parte, se caută și se con
turează mijloace pentru înlăturarea 
lipsurilor și deficiențelor ce apar la 
un moment dat. Nu de mult, ca să 
mă refer la un singur exemplu, la 
secția de prelucrare a maculaturii de 

In centrul preocupărilor — 
realizarea sarcinilor economice

la Combinatul de celuloză, hirtie și 
cartoane, au apărut dificultăți în 
realizarea planului datorită lipsei 
de materie primă. Ca atare, s-a 
hotărît mobilizarea deputaților, a 
comitetelor de cetățeni, a asociațiilor 
de locatari, a aparatului propriu al 
consiliului popular pentru colectarea 
urgentă a peste 100 tone de macula
tură de la populație și unități, can
titate ce s-a și predat în termenul 
de o săptămină stabilit.

în situații mai deosebite, cu spri
jinul comitetului județean de partid 
și al comitetului executiv al 
consiliului popular județean, e- 
fectuăm analize la fata locului. în 
unitățile respective, așa cum s-au 
petrecut lucrurile recent la Combina
tul de celuloză, hirtie și cartoane, 
întreprinderea „6 Martie", la coope

rativa agricolă și asociația economică 
intercooperatistă. unde împreună cu 
organele locale de partid și consiliile 
oamenilor muncii s-au stabilit mă
suri practice pentru bunul mers al 
activității.

Țin să subliniez că, în cadrul fie
cărei analize, examinăm cu exigență 
modul în care se consumă resursele 
energetice pe fiecare unitate 
comparativ cu nivelurile alocate — 
și, totodată, conturăm precis măsu
rile ce trebuie luate pentru încadra
rea în cotele repartizate și pentru 
realizarea de economii.

în spiritul orientărilor și in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționăm pentru 
valorificarea cît mai bună a resurse
lor umane și materiale de care 
dispunem, atrăgînd în cadrul unită
ților de industrie mică și de preș- 

tări de servicii un număr sporit de 
cetățeni care prelucrează cu eficien
ță importante resurse locale de ma
terii prime ca : piatra de var, lem
nul, produsele de carieră și balastie
ră, răchita, fructele de pădure și 
altele. Pentru depistarea și valorifi
carea superioară a altor resurse, am 
pus la lucru comisiile permanente 
care au efectuat studii și analize 
soldate cu propuneri deosebit de 
utile. De asemenea, am organizat 
dezbateri în cadrul adunărilor cetă
țenești și am analizat cu deosebită 
atenție numeroasele propuneri făcute 
cu aceste prilejuri, solicitînd și 
primind în această privință sprijinul 
larg al specialiștilor din localitate.

Desigur, pe această linie de preo
cupări sîntem hotărîti să ne amplifi
căm substanțial eforturile, întrucît 

în acest domeniu mai avem mul
te de făcut. Nu de mult, cu 
sprijinul organelor județene de re
sort, am înființat cooperativa mește
șugărească locală „Voința", care a 
inceput să funcționeze cu rezultate 
bune încă de la începutul acestui 
an, urmind ca — după depășirea pro
blemelor organizatorice de inceput 
— să treacă la o mai amplă activi
tate de valorificare a resurselor ma
teriale și de forță de muncă locale. 
Deosebit de important, în acest con
text, este faptul că marile unități 
industriale din oraș se alătură aces
tor eforturi prin acțiunile de colabo
rare in producție cu unitățile de 
mică industrie și prestări de servicii.

Putem afirma că, în acest an ho- 
tărîtor pentru îndeplinirea sarcinilor 
actualului cincinal, am demarat bine, 
obținînd în primele trei luni rezul
tate superioare față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, in 
special la producția-marfă și la aceea 
destinată exportului, indicator la 
care prevederile planului au fost' 
depășite substanțial. Totodată, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
peste 300 lei pe fiecare angajat, iar 
la cheltuielile totale și materiale am 
înregistrat economii importante.

Zestrea edilitară a localității va 
spori cu încă 73 apartamente în acest 
an, se vor da în folosință noua piață 
agroalimentară și două complexe de 
servire la parterul noilor blocuri. Pe 
teritoriul orașului vor fi construite 
încă 3 microhidrocentrale și ne vom 
spori substanțial eforturile pentru 
mai buna gospodărire și înfrumuse
țare și, cu deosebire, pentru tradu
cerea în viață a programului de 
sistematizare a localității noastre.

Sîntem hotăriți să ne mobilizăm 
eforturile astfel încît, urmind îndem
nul secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
realizăm și să depășim la toți indica
torii planul in profil teritorial, să 
obținem in anul 1988 cele mai bune 
rezultate in activitatea noastră de 
pînă acum.

Cornel SANDRU 
președintele Consiliului popular 
orășenesc Zărnești, 
județul Brașov

Livrările la fondul de stat 
-pe măsura contractelor

în județul Argeș s-a încheiat 
acțiunea de contractare la fondul de 
stat pentru 1988 a principalelor pro
duse agroalimentare de la gospo
dăriile populației : carne de bo
vine. porcine, pasăre, ouă, fructe și 
legume. Pe baza măsurilor stabilite 
de biroul comitetului executiv al 
consiliului popular județean se pre
vede ca. în perioada imediat urmă
toare. să se încheie contractele și la 
celelalte produse, iar la cele la care 
planul de contractări a fost în
deplinit să se obțină suplimentarea 
contractelor. în acest scop au fost or
ganizate colective formate din cadre 
de la- consiliul popular județean care, 
împreună cu cele din comune, ajută 
consiliile populare locale atît în buna 
desfășurare a contractărilor, cit și a 
preluărilor la fondul de stat.

Măsurile organizatorice au fost în
soțite de asigurarea condițiilor ma
teriale pentru îndeplinirea prevede
rilor de plan. Astfel, de la Asociația 
economică intercooperatistă de creș
tere a animalelor Costești urmează 
să se livreze contractanților 25 009 
purcei și 100 000 pui în vederea creș
terii și livrării lor la fondul de stat. 
Totodată, cooperativele agricole de 
producție care au microferme de 
scroafe vor asigura contractanților 
materialul biologic necesar. Contrac- 
tanții vor beneficia și de măsurile 
luate pe linia creșterii productivității 
pajiștilor naturale — insămînțări și 
supraansămințări.

în paralel cu contractările, în ju
deț se desfășoară și o susținută ac
tivitate de preluare a produselor la 
fondul de stat. în această acțiune 
sint antrenate consiliile populare, 
deputății, organizațiile de masă 
si obștești. Ca urmare. în pri
mele trei luni ale anului au 
fost preluate din gospodăriile 
populației peste 3 275 bovine și 
1 400 porcine, peste . 15 000 hl lapte 
de vacă, precum și importante can
tități de carne de pasăre, iepure, un 

număr însemnat de ouă. Din opera
tivele „la zi" rezultă că se detașează 
în acest sens livrările de bovine și 
porcine din localitățile Costești. Că- 
linești. Boteni, Poenari de Muscel. 
Băiculești. Slobozia și Ștefan cel 
Mafe. în privința livrărilor de lapte, 
procente mai bune se înregistrează 
in localitățile Cîmpulung, Rucăr. 
Brăduleț, Buzoiești și Rociu. Care 
este „cheia" acestor reușite ?

— în oe ne privește, am pus 'a 
dispoziția membrilor cooperatori cir
ca 300 hectare pășune — ne spune 
Ion Dumitru, primarul din Costești 
— terenuri pe Care beneficiarii au 
efectuat din iarnă lucrări de fertili
zare și îngrijire. Avem totodată grijă 
ca produsele contractate să fie pre
luate la timp, ca oamenii să-și pri
mească drepturile ce li se cuvin, atît 
cele bănești, cît și stimulentele ma
teriale. Ca urmare, au fost contrac
tați 300 porci, din care 69 — fată de 
40 in plan — au fost deja livrați, 120 
bovine, cit și cantități sporite de 
lapte și alte produse.

Fruntașă în anii trecuți. comuna 
Vlădești nu se dezminte nici in acest 
an. Contractele la multe dintre pro
duse sint nu numai îndeplinite, ci și 
depășite. La fel și livrările „la zi" 
la bovine, carne de pasăre. După 
cum ne-a informat Ion Maria, pri
marul comunei, consiliul popular a- 
jută contractanții cu furaje, purcei, 
cu pășuni pentru bovine si ovine.

în tot mai muilte din localitățile 
județului, consiliile populare, cu 
sprijinul nemijlocit al organiza
țiilor de partid, desfășoară in ' rân
durile țăranilor producători o inten
să muncă politico-educativă. discută 
cu fiecare in parte avantajele pe 
care le are prin valorificarea, ne 
bază de contracte, a produselor agro
alimentare. O influență pozitivă în 
acest domeniu o au și mijloacele 
propagandei vizuale din comune : 
panouri, afișe, gazete de perete, care, 
prin calcule și exemple concrete, fac 

cunoscute cetățenilor angajamentele 
contractanților fruntași. realizările 
lor la zi.

Dar rezultatele pe ansamblul ju
dețului ar putea fi și mai bune dacă 
alături de comunele fruntașe n-ar 
exista si unele localități in care 
preocupările pe linia contractării sj 
livrării produselor la fondul de stat 
sint nesatisfăcătoaire. între acestea 
se numără și comuna Merișani. 
E adevărat, volumul de produse con
tractate aici pentru acest an este su
perior celui de anul trecut. Cu toate 
acestea, plănui de contractare la 
porci, lapte de vacă și oaie este ne
acoperit integral, iar livrările ..la zi" 
la fondul de stat sint total nesatis
făcătoare : la lapte 0,6 la sută din 
plan, iar la porci 4 capete din 31 pre
văzute.

în scopul stimulării gospodăriilor 
populației din această comună (ca si 
din întregul județ) pentru a se achi
ta de sarcinile la fondul de stat. în
treprinderile județene contractante 
ar trebui să-și onoreze obligațiile ce le 
au față de contractanți. Este vorba, 
în principal, de întreprinderea de in
dustrializare a cărnii Pitești, care nu 
a livrat nutrețurile prevăzute in 
contracte pentru produsele livrate 
de săteni. Totodată, in vederea spri
jinirii contractanților. consiliul popu
lar al comunei Merișani ar tre
bui să facă mult mai mult în 
privința ameliorării pășunii comuna
le. care se află sub orice critică ca 
îngrijire și producție de furaje.

Dar cazul comunei Merișani — 
cu realizări mult sub plan la livrări 
către fondul de stat — nu este sin
gular în județ. în aceeași situație se 
află si comunele Budeasa. Cicănești, 
Ciomăgești ș.a. Or. dacă experiența 
bună existentă intr-o serie de loca
lități ar fi generalizată, dacă și co
munele cu rezultate necorespunză- 
toare s-ar ridica la nivelul celor 
fruntașe, fără Îndoială că realizările 
pe ansamblul județului Argeș ar fi 
superioare. De aceea, fiecărui consi
liu popular local îi revine inda- 
torirea de a-și perfecționa stilul și 
metodele de muncă, astfel ca expe
riențele cele mai valoroase să fie 
preluate și aplicate.

Gheorghe CIRSTEA
corespondentul „Scinteii
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în fiecare unitate agricolă, în fiecare județ

AMPLĂ MOBILIZARE DE FORTE PENTRU ÎNCHEIEREA

bihor = Nu numai repede, dar și bine!

galat' = Eforturi susținute
pentru recuperarea intirzierilor

în unitățile agricole din județul 
Galați însămintările au fost reluate 
încă de vineri. 22 aprilie, lucrindu-se 
pe terenurile zvîntate. amplasate pe 
pante și în zonele nisipoase. Pentru 
recuperarea intirzierilor (la începutul 
acestei săptămîni mai era de însă- 
mînțat, un sfert din suprafața desti
nată culturilor de primăvară) au fost 
luate măsuri în vederea bunei folo
siri a utilajelor și a fiecărei ore 
bune de lucru în cîmp. Am urmărit 
în cîteva unități agricole cum se ac
ționează pentru aplicarea acestor 
măsuri.

Numeroase sînt punctele de lucru 
în cimp unde alături de mecaniza
tori pot fi găsiți activiștii și specia
liștii repartizați de comandamentul 
agricol județean pe unități agricole 
și consilii agroindustriale, pe toată 
durata campaniei de primăvară. Dacă 
ar fi să facem unele evidențieri 
concrete, atunci de bună seamă 
ne-am referi la Viorel Daghie. acti
vist al comitetului județean de 
partid, unul dintre acei activiști care, 
de mai bine de o lună de zile. își 
împarte sudoarea muncii cu specia
liștii și mecanizatorii care la început 
de primăvară s-au angajat să facă la 
cooperativa agricolă din Scînteiești 
cea mai scurtă și mai bună campanie 
agricolă de primăvară. De asemenea, 
aproape peste tot se simte activitatea 
de îndrumare competentă acordată 
de secretarii comitetelor comunale de 
partid, de ceilalți factori cu munci 
de răspundere de la nivelul comune
lor. „Sînt pe cîmp de la începutul 
campaniei și pot spune că încerc 
mereu satisfacția omului care își în
cheie munca seară de seară cu con
știința datoriei împlinite" — ne spune 
Virgil Badiu, primarul comunei Fol
tești. Primarul ține cu orice preț să 
ni-1 prezinte^ pe niecani?atorul: ;ya-(; Foltești. șițuat 
sile Mușat. cel.mai bun dintre cei din 
formația de pe semănători. „Cu ani 
în urmă, .el m-h îhvâțat să controlez

reglajul mașinilor, care îmi 
acum de mare folos. Le port un 
pect deosebit acestor oameni, de 
depinde de fapt calitatea lucrărilor".

La un moment dat. datorită neasi- 
gurării unei suprafețe corespunză
toare de teren pregătit, ritmul semă
natului n-a fost cel dorit. Con- 
statînd acest neajuns, comandamentul 
agricol județean a decis organizarea 
schimburilor de noapte Ia pregătirea 
terenului. Totodată, mai multe colec
tive special constituite controlează și 
îndrumă. în cursul nopții, activitatea 
mecanizatorilor. Rezultatele sînt vi
zibile. Astfel, realizările bune la se
mănat în consiliul agroindustrial Fol- 
tești se datorează și pregătirii in 
avans a unei suprafețe de teren 
prin organizarea muncii în schimbul 
de noapte. Așa cum ne spunea Emil 
Niunin. inginerul-șef al consiliului, 
în noaptea raidului nostru s-a lucrat 
Ia cooperativa agricolă Frumușița cu 
șapte discuri, la C.A.P. Vlădești — 
cu șase, la C.A.P. Foltești — cu cinci, 
iar la C.A.P. Chiraftei — cu trei 
discuri. La Frumușița, de exemplu, 
mecanicii din atelier lucrează ziua, 
iar tractoriștii noaptea. întreaga ac
tivitate este condusă și supraveghea
tă de maistrul mecanic Anghel Vieru, 
secretarul organizației de partid pe 
S.M.A. Consemnăm, totodată, și fap
tul că toate colectivele de control ale 
comandamentului agricol județean iau 
raportat că mecanizatorii desfășoară 
o activitate susținută pe timpul nop
ții la pregătirea terenului.

Potrivit unui clasament întocmit 
de direcția agricolă, pe primele locuri 
la semănat se situează unitățile a- 
gricole din consiliile agroindustria- 
Te Tulucești. Schela. Corod. Su
ceveni și Tîrgu Bujor. Am urmărit, 
cum se desfășoară lucrările în uni
tățile din consiliul agroindustrial 
" " " " t la . ..mijțoc’U» țlasa-
mentului. împreună cu tovarășul 
Emil Calapod, președintele consiliu
lui. ne îndreptăm către două puncte

este 
reș
ca re

de lucru. în vecinătatea comunei 
Vlădești. pe culmile unor dealuri, in 
locuri aparent ascunse, depărtate și 
de sosea si de sat, nu ai bănui o acti
vitate atit de intensă. Terenul, arat 
din toamnă, a fost curățat de toate 
resturile vegetale, îneît în urma unei 
singur.e discuiri sau lucrări cu com- 
binatorul a rezultat un pat germina
tiv de foarte bună calitate. Pe sola 
respectivă se lucra cu patru utilaje 
la semănatul porumbului. Se însă- 
mînțaseră 500 din cele 678 hectare 
prevăzute a se cultiva cu porumb și 
se lucra cu o viteză de 75 hectare 
pe zi.

Rezultatele bune la semănat din 
celelalte unități agricole prin care 
am trecut se datoresc, desigur, mai 
ales prezenței active a specialiștilor 
în cîmp. Vom ilustra cu un exem
plu, cel al unui cadru tînăr. 
inginerul-șef al cooperativei agricole 
Firțănești. Daniela Ciolan, nu de 
mult numită in această funcție. „Este 
prima campanie de primăvară pe 
care o desfășor în această funcție. 
Avem de efectuat un volum mare de 
lucrări, ceea c.e ne-a determinat să 
apelăm la mijloace mecanice supli
mentare, îndeosebi semănători".

Este oportun să amintim că lucră
rile la semănat ar fi putut fi mai 
aproape de terminare dacă în toate 
unitățile s-ar fi acordat atenția cu
venită folosirii timpului bun de lucru 
și a utilajelor din dotare. Spunem 
aceasta intrueît. la data raidului. în 
timp ce unele cooperative agricole 
trecuseră la porumb, altele insămîn- 
țau încă floarea-soarelui. Acum, cînd 
timpul s-a îmbunătățit, este necesar 
ca pretutindeni. in toate unitățile 
agricole din județul Galați, să se ac
ționeze in vederea creșterii vitezei 
de lucru la semănat.

loan HERȚEG 
Dan PEĂE$U 
corespondentul „Scinteii"

După ploile căzute vineri și sim- 
bătă, care au stînjenit buna desfă
șurare a lucrărilor. Cimpia Crișuri- 
lor a cunoscut din nou, duminică și 
luni, freamătul zilelor de 
campaniei. Am străbătut 
parte din terenurile ce 
întreprinderilor agricole de 
haria. Valea lui Mihai și Marghita. 
Pretutindeni, forțele mecanice erați 
concentrate la semănatul porumbului 
și soiei. culturi care dețin aproape 
jumătate din programul însămînțări- 
lor din actuala campanie. „Exceptind 
I.A.S.-urile din Ținea și Salonta. unde 
ploile 
renul 
peste 
torile, 
seara semănatul porumbului 
consum" — i 
Szăbo Emeric. 
județean I.A.S.

în numeroase situații ne-am con
vins că imperativul de a se realiza 
numai lucrări de calitate, în condi
țiile unor viteze de lucru sporite, a 
fost pe deplin înțeles. La ferma nr. 2 
Tămășeu, din cadrul I.A.S. Bi- 
haria, sămînța de porumb și soia se 
punea sub brazdă pe ultimele hec
tare. Practic, imediat ce agregatele 
de pregătire părăseau terenul, intrau 
semănătorile. „Am insistat mai mult 
ca. in alte campanii, afirmă inginerul 
Constantin Boldiș. șeful fermei, asu
pra pregătirii terenului în schimbul 
de noapte, cel puțin din două moti
ve : să ne asigurăm front de lucru 
pentru semănat, dar și pentru ca te
renul să s.e mai zvînte în

virf ale 
o bună 
aparțin 

stat Bi-

au fost mai abundente și te- 
nu permite să intrăm încă 
tot cu tractoarele și s.emănă- 
putem încheia pînă miercuri 

i pentru 
ne spune inginerul 

directorul Trustului

cuirii". Ritmurile bune de lucru sint 
un rezultat al bunei organizări și in 
fermele de la Diosig. Sălard și Ce- 
naloș. Folosirea judicioasă a agre
gatelor a asigurat constant și la 
ferma nr. 10 Sălard un avans de 50 
hectare la pregătirea terenului pen
tru porumb. ..Menținem acest avans, 
care reprezintă exact viteza zilnică 
de lucru a semănătorilor, precizează 
inginerul Gheorghe Toderică. șeful 
fermei. Nu realizăm un decalaj prea 
mare între pregătirea terenului și 
semănat, pentru a nu fi puși in si
tuația. în cazul că plouă, să repetăm 
aceeași lucrare. Trebuie să ne gindim 
și la costuri".

Următorul popas — I.A.S. Valea lui 
Mihai. Tehnicianul Tușo Zoltan. șeful 
fermei nr. 10 Valea lui Mihai, ține 
morțiș să ne prezinte, intii de toate, 
asolamentul optim asigurat, factor 
care le-a sporit anual recolta în me
die cu 10—15 la sută. „Cum stați cu

- ■ - - „Dacă e 
consum, 
Am în- 
conchide 
aici, de

urma dis-

uiu vu tu—x.j m cuta. „'--ui., 
semănatul porumbului ?“. 
vorba de porumbul pentru 
ați întîrziat cu întrebarea, 
cheiat lucrarea duminică", 
șeful fermei. într-adevăr, 
acum, densitatea se poate verifica nu 
numai după numărul boabelor semă
nate la metrul pătrat,, ci și după nu
mărul celor încolțite, gata să iasă la 
suprafață. Reține atenția și un ele
ment de tehnologie : pe parcelele 
deja însămînțate cu porumb, după 
patru-cinci zile se execută o trece
re. perpendicular pe direcția de se
mănat. cu grapa reglabilă, cu colți 
scurtați și drepți, pentru a distruge 
buruienile pregătite să străpungă crus-

ta. O tehnologie generalizată în toate 
I.A.S. din județ, după cum ne infor
ma Gheorghe Pontoș, inginerul-șef al 
trustului. Principalele forte erau 
concentrate aici la însămintarea lo
turilor de hibridare și a soiei. Că oa
menii prețuiesc timpul și muncesc 
fără răgaz arată si faptul că. în 
toate celelalte 9 ferme ale întreprin
derii. semănatul porumbului pentru 
consum se încheiase. în actualitate 
fiind loturile semincere. De zor se 
însămînta și în vecini, la C.A.P. Va
lea lui Mihai. Dar, vorba aceea, gra
ba strică treaba. Cei doi mecaniza
tori. aflati la semănat. înaintau a- 
lert, cu viteza a doua. „Cursa" a du
rat doar 400 de metri. Președintele 
cooperativei si șeful fermei au adus 
de îndată lucrurile la normal. Fapt 
absolut firesc, știut fiind că neadec- 
varea vitezei la semănat se soldea
ză cu neasigurarea densității pre
văzute.

Ne îndreptăm spre Î.A.S. Marghi- 
ta, întreprindere care. în ultimii ani. 
a realizat creșteri însemnate la pro
ducția de cereale. îndeosebi ca ur
mare a aplicării unui amplu pro
gram de creștere a potențialului 
productiv al solului. Numeroase au 
fost fermele de aici cane au obținut 
recolte asemeni celor de la șes. 
Zăbovim la ferma nr. 7 Chiribiș, 
care deține si cea mai mare supra
față destinată porumbului, din 
drul întreprinderii amintite, 
de multe suprafețe bine 
constatăm si o abatere de la 
mul stabilit pentru cultura 
bului. Un mecanizator pierdea timp 
prețios așteptînd apa necesară ames-

ca- 
Alături 
lucrate, 
progra- 
porum-

tecului de erbicidare. Coamele neatin
se de disc arătau că și calitatea patului 
germinativ lăsa de dorit in unele 
porțiuni. Prezent la fața locului, in
ginerul-șef al Trustului județean 
I.A.S. a făcut de îndată corecturile 
necesare. Neîndoielnic era o 
jentă a inginerului Crăciun 
șeful fermei, care, furat de 
finalizării lucrărilor, făcuse 
la calitatea lucrărilor. Solele înveci
nate arătau însă grija deosebită pen
tru respectarea normelor agrotehnice 
și tocmai de aceea, în aceste zile de
cisive, pretutindeni, preocuparea 
pentru intensificarea ritmului lucră
rilor trebuie împletită riguros cu 
maxima răspundere pentru calitatea 
insămințărilor.

Că și in condiții grele, determinate 
de instabilitatea vremii, s-a muncit 
fără preget atestă și faptul că. pe 
ansamblul județului, piuă luni sea
ra. insămințările de primăvară au 
fost realizate pe 92 la sută (94 Ia 
sută în I.A.S.) din suprafața planifi
cată și pe 82 la sută din terenurile 
destinate porumbului. Preocuparea 
prioritară a comandamentului agri
col județean este de a întreprinde 
acum ample acțiuni de întrajutora
re. detașînd forțele mecanice din u- 
nitătile care au încheiat semănatul 
in zonele în care, din cauza solului 
umed, se înregistrează rămineri 
urmă, astfel incit și aici 
porumb și soia 
brazdă în cursul

să fie 
acestei

LAZA

nesli- 
Deac, 
graba 
rabat

in 
sămînta de 
pusă sub 
săptămîni.

loan
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mehedinți : pe primul plan este acum întreținerea culturilor
în zona de cîmpie a 

unde însămintările de 
s-au încheiat mai devreme, culturile 
au răsărit, se prezintă viguroase și 
uniforme. Ploile din ultimele zile 
au favorizat însă și creșterea rapidă 
a buruienilor. Pentru înlăturarea 
grabnică a acestora. în unitățile de 
pe raza consiliiloi- unice agroindus
triale Obîrșia de Cimp. Gruia. Go- 
goșu. Devesel și Recea s-a trecut cu 
toate forțele la efectuarea lucrărilor 
de întreținere. Cum duminică și luni 
au fost zile bune de lucru în cîmp. 
am surprins cîteva secvențe dintr-un 
susținut efort în care s-au aflat an
gajați mii de cooperatori și mecani
zatori.

Cooperatorii din Salcia și-au pro
pus pentru acest an să obțină pro
ducții mult sporite in comparație cu 
cele de oină' acum. Adică pe măsu
ra'condițiilor de care dispun. Oriun
de ne oprim aici intîlnim grupuri 
mari de oameni in plină activitate. 
La „ora" cîmpului și-au dat întîlnire

județului, 
primăvară

toate virstele. Se muncește după un 
program iudicos gindit. Volumul de 
lucrări s-a repartizat pe ferme și 
formații de cooperatori. în cimp, la 
efectuarea prașilei. s-au aflat dumi
nică peste 2100 de cooperatori. Cu 
asemenea forte. în mai puțin de 3 
zile s-a efectuat prima prașilă ma
nuală pe cele 200 hectare cu sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui. în ritm 
tot mai susținut se continuă prași- 
la la cultura porumbului de pe cele 
610 hectare. Pe 268 hectare lucrarea 
a și fost efectuată.

La rindul lor. cooperatorii din Dîr- 
vari tin sâ-ti arate cit de bine se 
prezintă culturile prăsitoare. Par
curgem cîteva sole. Munca se desfă
șoară intens, pe un front larg. în 
urma oamenilor, plantele rămin cu
rate, fără urmă de buruieni. Nu 
departe de aici, pe solele coo
perativelor agricole de produc
ție din Gemeni, Cujmir și Obîr- 
șia de Cimp — unde ajungem —

si
remarcăm faptul că se lucrează pe 
porțiuni precis delimitate. în depli
nă ordine. Au fost luate în lucru 
acele parcele pe care buruienile au 
început să concureze în creștere cul
turile.
Victor Gocenel. președintele 
Jiului 
Cîmp.
cinci unități la care ne-am referit 
— pentru că ploile frecvente favori
zează atît dezvoltarea culturilor, cît 
si a buruienilor. Și pentru a avea 
culturi curate, fără urmă de bu
ruieni. toată suflarea satelor s-a 
mutat în cîmp. Doar un exemplu : 
atit duminică, cît si luni. în cele cinci 
cooperative agricole s-au aflat în 
cimp la prășit aproape 7 000 de oa
meni".

O activitate la fe! de spornică au 
.desfășurat duminică si cooperatorii 

■ din Punghina. Cum prașila manuală 
la floarea-soarelui se terminase pînă. 
la ora prînzului. toate forțele au 
fost repartizate in continuare pe

..Ne grăbim precizează 
consi- 

agroindustrial Obîrșia de 
pe raza căreia se află cele

se 
de

solele cultivate cu sfeclă de zahăr. 
Primarul comunei. Gheorghe Firu, 
se afla în mijlocul oamenilor. Avea 
și Un motiv bine definit. In sprijinul 
cooperatorilor din Punghina si Drin- 
cea, în aceste zile cînd vremea 
tot împotrivește, au venit 120
angajați din comună. Acestora li 
s-au repartizat parcele ocupate
cu floarea-soarelui. sfeclă de za
hăr și porumb, care sînt pră
site sub directa îndrumare a cadre
lor tehnice.

Pentru cooperatorii si mecaniza
torii din zona de cîmpie a județului 
Mehedinți — după cum demonstrea
ză exemplele de mai sus — și nu 
numai pentru eu executarea grabnică 
a lucrărilor de întreținere a cultu
rilor a devenit acum principala pre
ocupare în care s-au angajat cu 
toate forțele. . ..

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scinteii

Aparatura de măsură si control
- la nivelul actualelor exigente de calitate!

In contextul înfăptuirii noii etape a programelor de modernizare, asi
gurarea unui înalt nivel de eficientă in desfășurarea tuturor proceselor 
de fabricație din industrie implică in mod absolut necesar și permanen
tizarea. adincirea. prin cele mai diverse forme, a controlului de calitate. 
Menit să asigure respectarea intru totul a dimensiunilor, a toleranțelor, 
a tuturor parametrilor funcționali prevăzuti in proiectele de execuție, 
controlul de calitate presupune implementarea unor noi și eficiente mă
suri de urmărire a calității producției pe parcursul întregii ei desfășurări. 
In calitate de coordonator, la nivelul economiei, al programului de cerce- 
tare-dezvoltare pentru intreaga grupă de aparate de măsură și control 
neelectrice. Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pen
tru mecanică fină și scule din București are sarcini sporite in actuala 
etapă de dezvoltare intensivă a economiei naționale. Despre modul cum 
răspund specialiștii institutului sarcinilor ce le revin, in această direcție, 

Doru Palade. directorul acestei unităti.am avut o convorbire cu dr, ine.

— In strinsă legătură cu înfăptui
rea programelor de modernizare. în 
ultima vreme a crescut foarte rapid 
și masiv cererea de aparate de mă
sură și control, mai ales în industria 
constructoare de mașini. Se poate 
vorbi de o adevărată avalanșă de so
licitări. De aceea. în prezent, insti
tutul nostru realizează de la cele 
mai simple dispozitive de control di
mensional pină la cele mai complexe 
automate de control și sortare, in
clusiv roboti de control cu calculator 
încorporat. Se află in curs de schim
bare radicală caracterul producției 
de aparate de măsură și control, prin 
apariția unor sisteme mai precise. 
Este vorba de senzori de presiune și 
temperatură bazați pe efecte piezo- 
electrice, termoelectrice sau tensome- 
trice, do traduetoare inductive și ca
pacitive. Totodată. începem să utili
zăm și sisteme cu laseri. efectul 
corzilor vibrante sau recunoaște
rea formelor cu ajutorul camerei TV.

Performanțele sporite ale aparatu
rii de control, prin echiparea lor cu 
microcalculatoare, blocuri de afișare 
digitală și înregistratoare grafice, au 
sporit precizia de măsurare și pro
ductivitatea controlului, inlăturîn- 
du-se simțitor erorile subiective 
la utilizatori. Pentru a tine pa
sul cu realizările de virf de pe 
plart mondial din domeniul apara
turii de măsură si control cu tehno
logii neconvenționale. vom adinei co
laborarea cu alte institute de cerce
tări și cu cele de invățămint supe
rior. devenite de acum partenerele 
noastre tradiționale in ce .privește 
promovarea noului.

— Care sint cele mal reprezenta
tive realizări de ultimă oră ale 
institutului 2

— O foarte recentă reușită consi
derăm că o constituie aparatul de 
măsură in două coordonate cu came
ră TV și afișare digitală. Este un tip 
de aparat pe care, actualmente, doar 
două firme din lume reușesc să-l 
realizeze. Dotat cu un microcalcula
tor. noul nostru aparat de control 
dimensional rapid elimină subiecti
vismul controlului conventional cu 
microscopul, sporind simțitor pro
ductivitatea muncii. Aparatul șe află, 
în prezent, in probe tehnologice, fa
bricația urmind să fie preluată de 
întreprinderea de mecanică fină din 
București. O altă realizare de ultimă 
oră este mașina de măsurat in patru 
coordonate cu calculator incorporat. 
Da înaltă precizie, mașina poate 
soluționa majoritatea problemelor de 
control dimensional ce pot apărea în 
întreprinderile constructoare de ma
șini. Dotată cu un pachet de progra

me conceput să asigure satisfacerea 
unei extrem de largi game pe pro
bleme de măsurări geometrice, ma
șina se pretează, in primul rind. la 
piese de tip carcasă. De curind omo
logată. ea va intra in foarte scurt 
timp în fabricație tot la întreprin
derea de mecanică fină din Capitală.

— Se poate trage, așadar, conclu
zia că, in fața avalanșei de cereri, 
institutul se orientează spre reali
zarea unor aparate cu grad mai 
înalt de universalitate 2

— Incontestabil, depunem eforturi 
în acest sens, deoarece este profund 
nerentabil pentru beneficiari să a- 
chizitioneze o instalație complexă, cu 
grad avansat de electronizare. deci 
costisitoare, care să nu fie readap- 
tabilă. atunci cind se trece la fabri
cația altor game de produse. Multi 
beneficiari solicită însă aparate de 
măsură și control cu funcții tot mai 
specializate, care nu întotdeauna sint 
ușor readaptabile. Țin să semnalez 
că, în ultima vreme, tot mai frecvent 
ni se solicită extrem de complexe 
mijloace de măsură specializate în 
situații care nu justifică instalații a- 
tît de sofisticate. în urma unor dis
cuții cu beneficiarii, in fata docu
mentațiilor tehnice și a pieselor ce 
urmează a fi măsurate, analizindu-se 
împreună cu aceștia condițiile gene
rale de funcționare a ansamblului 
mașinii de realizat, se ajunge adese
ori la soluții simple care satisfac pe 
deplin necesitățile tehnologice.

— Fiind peste puterile institutului 
să satisfacă singur multitudinea ce
rerilor de A.M.C.-uri, cum sprijiniți 
unitățile de producție ca să poată 
prelua operativ fabricația noilor 
aparate 2

— Le sprijinim prin stabilirea unei 
strin.se colaborări intre specialiștii 
institutului nostru și oei din între
prinderile producătoare de mijloace 
de control. Această colaborare îm
bracă forma unor colective integrate 
de eercetare-producție. Colaborarea 
este, firește. în beneficiul ambelor 
părți. Garanția reușitei o constituie 
faptul că., încă de la faza de proiec
tare. participă și specialiști din uzi
nă. Iar cercetătorii noștri își mută 
laboratorul in uzină, pină la finali
zarea respectivului produs. De fapt, 
cu ajutorul institutului. întreprinde
rea de mecanică fină București, uni- 
tate-etalon a industriei de profil, și-a 
dezvoltat o secție specializată in fa
bricarea de mijloace complexe de 
control la temă. Asemenea secții vor 
trebui realizate, practic, in toate ce
lelalte întreprinderi de profil, căci 
numai astfel vor putea să producă 

aparatură complexă, la nivelul celor 
mai bune realizări din lume.

— Cum se explică faptul că in 
nomenclatorul de fabricație al sec
torului de producție industrială a in
stitutului apar și dispozitive relativ 
simple, care nu necesită o speciali
zare deosebită 2

— Intr-adevăr, la noi. de multe 
ori se realizează și dispozitive pe 
care foarte bine ar putea să și le 
facă beneficiarii singuri. Noi ne ofe
rim să le punem la dispoziție docu
mentația. tehnologia și asistenta teh
nică necesare. Sint insă foarte rare 
cazurile cînd se prezintă cite un a- 
mator să preia fabricația vreunui 
dispozitiv de complexitate medie, 
pentru că de acestea e?te vorba. Fi
rește că este mai comod să comanzi 
un aparat decit să-l faci singur. Do
resc să precizez insă că orice dispo
zitiv de control multidimensional 
(pentru un ax. un arbore, o bucșă 
etc.) poate fi realizat de orice scu- 
lărie a unei întreprinderi cu expe
riență din industria construcțiilor de 
mașini. Ar mai rămîne ca aceasta 
să-și procure din producția curentă 
a întreprinderii de mecanică fină din 
Capitală doar traductoarele. indica
toarele și alte subansamble de me
canică fină necesare respectivelor 
dispozitive.

— Sint sprijinite unitățile indus
triale să aleagă dispozitivele de mă
sură și control cele mai potrivite 
specificului de fabricație 2

— In prezent, la inițiativa Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie Și a Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul Calității Produse
lor se lucrează la normativele de 
dotare cu A.M.C.-uri pentru toate 
ramurile industriale. încă de acum 
trei ani. institutul nostru a realizat 
asemenea normative pentru indus
tria constructoare de mașini. Cu 
sprijinul secției de știință a Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
aceste normative au fost difuzate, 
mai intii. principalilor factori vizați 
din Capitală. în continuare, ele 
au fost popularizate și in restul 
tării. Normativele se dovedesc utile 
mai ales unităților de proiectare 
care prevăd in proiectele noilor dez
voltări sau investiții și dotarea, de 
la bun început', cu un număr minim 
necesar sau suficient de A.M.C.-uri, 
pentru asigurarea nivelului calitativ 
corespunzător al produselor. Din pă- 
ctfte insă, atunci cind se fac reduceri 
la investiții, de multe ori tocmai 
A.M.C.-urile sint „sacrificate". A- 
ceasta și. poate, pentru că ele sint 
cuprinse la capitolul „obiectelor de 
inventar de uz gospodăresc".

— Cum apreciază specialiștii insti
tutului dacă un aparat de măsură și 
control se situează la nivelul sau 
chiar deasupra celor mai bune reali
zări similare pe plan mondial 2

— în institut a fost creată o 
„bancă de date" continînd informații 
la zi despre aparatura de măsură și 
control realizată in întreaga lume. 
Ea ne permite confruntarea rapidă 
cu rezultatele obținute pe plan mon
dial. De fapt. orice întreprindere, 
deci nu numai din industria meca
nicii fine, poate-afla rapid din „ban
ca noastră de date", completind doar 
niște formulare-tip. ce aparate de

ȘTIINȚA
în confruntare 
creatoare cu 

periuțele economiei,
măsură și control sînt cele mai adec
vate specificului de fabricație.

— In prezent există si probleme 
mai spinoase in atenția specialiștilor 
din domeniul aparaturii de măsură 
și control 2

— Una dinlȚe cele mai controver
sate probleme o constituie aceea a 
nivelului optim de automatizare și 
electronizare a unei instalații de 
control. Se știe că atunci cind crește 
acest nivel crește. t implicit, prețul, 
fapt nejustificat atunci cînd produc
ția nu este de serie foarte mare. 
Permanent trebuie găsit deci un ra
port optim intre gradul de automa
tizare al instalației de control și nu
mărul de repere controlate.

O altă problemă, deocamdată încă 
spinoasă, este aceea a pregătirii 
profesionale insuficiente a celor care 
exploatează unele dintre instalațiile 
complexe de măsură și control, din 
ce in ce mai numeroase în industria 
românească. Si aici trebuie găsit un 
optim, pe baza discuțiilor intre rea
lizatorii și beneficiarii respectivelor 
instalații. Se mai pune și problema 
corelării nivelului tehnic al instala
ției de control cu nivelul tehnic ge
neral al întreprinderii in care va 
funcționa instalația.

— Cum v-ați propus să întimpinați 
ziua de 1 Mai, sărbătoarea muncii 2

— Iată cîteva din acțiunile mai 
deosebite, pe cale de finalizare, pe 
care le dedicăm apropiatei sărbători : 
o instalație complexă pentru măsu
rat grosimea plăcutelor așchietoare 
din carburi metalice sinterizate ; o 
instalație cu cameră TV pentru mă
surarea filierelor de dimensiuni mici 
din diamant sintetic sau din carbu- 
rile sus-menționate. cit si un aparat 
de măsurare a deformării elementului 
elastic la manometre. Dorim ca prin 
rezultatele obținute să arătăm că 
sintem conștienți de răspunderile 
sporite ce ne revin in noua etapă de 
dezvoltare calitativă a economiei ro
mânești.

Ioana DABU |

întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin : un nou lot de vagoane, gata de a fi expediate către 
beneficiar Foto : SANDU CRISTIAN

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ 
-REALIZAT RITMIC, INTEGRAL!

(Urmare din pag. I)
Pe standul de montaj se lucrează 

la o nouă turbină DSL 50 pentru CET 
Arad. S-au predat la montaj carca
sele, cutiile de lagăr, cuzineții. Și la 
atelierul premontaj se lucrează in
tens. Șeful secției, inginerul' Con
stantin Milu, ne spune laconic : „Sin
tem în grafice, turboagregatul va 
pleca la beneficiar la termenul pla
nificat".

Consemnăm acest angajament ca

Utilaje moderne, complexe, 
cu fiabilitate sporită in exploatare
Pe platforma unui treiler de mare 

gabarit se ancora o macara pe care 
era înscris — „Telemac 125". Ne a- 
propiem de mașină. Purta numărul 
de înmatriculare 31-BC-8127. De la 
șoferul mașinii, Gheorghe Vîrlan, 
aflăm că macaraua aparține Antre
prizei de construcții hidrotehnice 
Bacău și a fost adusă aici pentru 
reparație capitala. ,.A venit cu mine 
și macaragiul. Gheorghe Costaș, 
care lucrează pe acest utilaj", ne 
spunea șoferul. „De 14 ani sînt ma
caragiu și de 13 lucrez pe aceasta. 
Vă spun că este foarte bună, riva
lizează cu cele mai reușite utilaje de 
acest fel. Oamenilor muncii de aici 
le aducem numai cuvinte de laudă 
și mulțumiri".

îi relatăm inginerului-șef al între
prinderii de reparații Ploiești, Ion 
Paraschiv, acest episod.

— într-adevăr, întreprinderea 
noastră, prin profil și chiar denu
mire. are ca domeniu de activitate 
și repararea utilajelor de ridicat. Dar 
raportul s-a schimbat. în ultimii ani, 
prin asimilarea in fabricație a unor 
produse noi, am devenit principalul 

pe un angajament colectiv asumat 
de puternicul colectiv de la I.M.G.B., 
hotărit să intimpine apropiata săr
bătoare a muncii de la 1 Mai cu 
rezultate cît mai bune în producție. 
O garanție că angajamentul asumat 
pentru această decadă record în pro
ducție va fi respectat o constituie 
faptul că la sfirșitul zilei graficele 
primului schimb au consemnat în
deplinirea exemplară a planului in 
toate fabricile, deci in toate secțiile 
întreprinderii.

producător de macarale hidraulice 
cu braț telescopic pe pneuri din 
tară. Producem o gamă largă de ma
carale de acest tip. Și aceasta in 
condițiile îndeplinirii exemplare a 
tuturor indicatorilor de plan. Bună
oară, de la începutul acestui an am 
realizat o producție-marfă suplimen
tară in valoare de peste 1,2 milioane 
lei, concomitent cu reducerea chel
tuielilor totale de producție cu 15,5 
lei la 1 000 lei producție-marfă. De 
asemenea, indicatorii producției nete 
și ai productivității muncii au fost 
depășiți.

Progresul tehnic, care impulsionea
ză întreaga noastră economie, tradi
ția și priceperea colectivului din 
această întreprindere își găsesc co
respondentul în multe alte premiere 
tehnice pe care muncitorii și specia
liștii de aici le finalizează acum în 
preajma zilei de 1 Mai. Astfel, in 
atelierul confecții stații de betoane 
se execută grupul de preparare, ul
timul subansamblu al centralei de 
betoane cu proces tehnologic asistat 
de calculator, destinată să lucreze 
pe șantierele Antreprizei generale 

de construcții Dudești-București. 
Este o noutate tehnică de prestigiu 
care face cinste întreprinderii.

în secție ne intîlnim cu ing. Pană 
Bărbieru, care împreună cu maistrul 
Sevastian Pascu, sudorul Marin 
Moise și lăcătușul Ion Dumitru „re
făceau" graficul de livrare al grupu
lui, pentru că, așa cum ne asigurau, 
„la 1 Mal vrem să fie deja în probe. 
Șantierul are nevoie de această cen
trală de betoane, iar noi trebuie să 
răspundem cu promptitudine ce
rinței".

Alături. în atelierul de montaj, pa 
fluxul de fabricație se.aflau, în di
ferite stadii de execuție, mai multe 
macarale. Una dintre ele, a 15-a din 
acest an. va fi gata în 3—4 zile. Sub 
îndrumarea maistrului Gheorghe Io- 
niță, lăcătușul Sorin Ștefan fixa 
bordul de comandă pentru autoșa- 
siu. „Sintem hotăriți — ne spune 
maistrul Ioniță — ca si în acest an 
să întimpinăm ziua de 1 Mai cu rea
lizări tot mai mari. Ne-am propus 
să livrăm, peste prevederile de Plan, 
o automacara de 12,5 tone forță".

în fața atelierului, trei macarale 
proaspăt vopsite sînt pregătite 
pentru a lua drumul șantierelor de 
construcții.

— Vor lucra pe șantierele din stră
inătate ale ARCOM București, pen
tru că într-un fel sintem și expor
tatori de utilaje de ridicat și centrale 
de betoane, ne spune ing. Marcel 
Bobeică, din cadrul atelierului de 
proiectare uzinală. în întreprinderea 
noastră, continuă interlocutorul, nu 
a fost an fără să ne înscriem cu o 
premieră tehnică. în ultimii 10 am 
am înregistrat 10 brevete de invenții. 
Pasiunea pentru nou, pentru a rea
liza utilaje cu înalte performanța 
este o permanență a muncii noastre. 
Acum se fac probe de omologare la 
o nouă macara specială pentru in
stalații de foraj, produs conceput de 
proiectanții filialei din Ploiești a In
stitutului de cercetări și proiectări 
instalații, aparataje și utilaje pentru 
construcții București, se testează un 
umidimetru pentru determinarea 
procentului de apă din nisip în tim
pul derulării procesului de producție 
din centralele de betoane, se lucrează 
la proiectul unei noi macarale uzi
nale de 7 tone-forță, cu posibilități 
de transport pe platformă de 5 tone. 
Sigur, nu neglijăm reparațiile pe 
care le facem. Ne preocupăm de asi
milarea de noi piese și recondiționa- 
rea altora. N iuti ai în primul tri
mestru al acestui an am asimilat in 
fabricație 23 repere și am recondițio
nat peste 280, a căror valoare se 
ridică la aproape 28 milioane lei. 
Un utilaj reparat în uzină nu se 
deosebește cu nimic de cele noi. Atît 
prin calitate, cit și prin fiabilitate.

Cu certitudine, numele de între
prindere de reparații a fost de mult 
depășit. O dovedesc performanțele 
produselor executate aici. Utilaje 
care nu se deosebesc cu nimic șl 
funcționează cu aceleași randamente 
ca și ale acelora realizate de firme 
renumite din lume.

Ioan MARINESCU
corespondentul „Scinteii*

strin.se
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UNEI ECONOMII MODERNE, ARMONIOS STRUCTURATE
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șl profunde 
cum este 
socialiste, 
tovarășul

Izvorită din capacitatea de excep
ție de a aprofunda permanent cu
noașterea și înțelegerea dialecticii 
materialiste, de a previziona evoluții 
și tendințe într-un orizont de timp 
tot mai îndelungat, opera teo
retică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ancorată puter
nic în realitățile istorice ale Româ
niei și economiei mondiale, a devenit 
de peste două decenii cea mai pu
ternică forță a progresului susținut 
și multilateral al socialismului in 
patria noastră, înscriind contribuții 
originale creatoare la imbogătirea 
socialismului științific, la asigurarea 
păcii și înfăptuirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

In rîndul lucrărilor recent apărute, 
care pun în lumină tezele și orien
tările de o excepțională însemnătate 
pe care le conține opera economică 
a secretarului general al partidului, 
Ia loc de frunte se situează „Concep
ția președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind dezvoltarea intensivă a 
economiei românești" și 
„Nicolae Ceaușescu — ctitor al eco
nomiei socialiste românești", apărute 
la Editura politică în realizarea 
unui colectiv din cadrul Academiei 
de studii economice, respectiv al 
Institutului central de cercetări 
economice.

Proclamînd necesitatea stringentă 
a studierii pe baze științifice, realis
te a noilor procese care apar pe 
plan național șl mondial în spiritul 
marxismului creator, contrar dogma
tismului, subiectivismului șl volun
tarismului — se subliniază în lu
crările amintite — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a deschis, încă 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, o viziune nouă, revoluționară 
în teoria și practica construcției so
cialiste. in aprecierea economiei 
mondiale și a lumii contemporane, 
în prefigurarea tendințelor dominan
te și a interdependențelor dinamice 
care le însoțesc. Combătînd cu con
secvență spiritul triumfalist, mulțu
mirea de sine, secretarul general al 
partidului a pus în termeni fermi 
necesitatea abordării științifice, rea
liste a problemelor edificării noii 
orinduiri sociale. Aceasta nu se în
făptuiește automat, de la sine, in 
virtutea necesității obiective, în nici 
o etapă a sa ; este nevoie în perma
nență de spirit revoluționar și dă
ruire, punînd mai presus de toate 
interesele fundamentale ale poporu
lui. principiile independ“nței și su
veranității, ale colaborării și păcii 
in lume.

în opera de mari 
prefaceri revoluționare, 
construirea societății 
este esențial, arăța 
Nicolae Ceaușescu, să se țină per
manent seama de cerințele legilor 
obiective ale dezvoltării economice, 
și sociale, de legitățile generale ale 
edificării noii orinduiri sociale. 
Fundamcntînd compatibilitatea acțiu
nii legii dezvoltării planice, propor
ționale cu legea valorii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ă demonstrat că 
o conducere științifică a societății 
socialiste nu se poate realiza decît 
în condițiile studierii temeinice a rea
lităților istorice concrete prin care 
acestea iși croiesc drum, impunîn- 
du-se, în mod firesc, forme și me
tode diferite de aplicare a lor și 
excluzînd, totodată, modelele unice 
prestabilite. Opera teoretică și practi
că a secretarului general al partidu
lui integrează contribuții de o ex
cepțională valoare științifică cu pri
vire la rolul hotărîtor al efortului 
propriu, concretizat in rata înaltă și 
rațional dimensionată a acumulării, 
al industrializării socialiste pe baza 
tehnicii celei mai avansate, al spori
rii eficienței întregii activități eco
nomico-sociale.

In fundamentarea pe baze științi
fice. realiste a proporției dintre 
fondul de consum și fondul de 
acumulare. arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o importanță deo
sebită prezintă cunoașterea și înțe
legerea faptului că, obiectiv, nu se 
poate consuma 
produce fără a 
btul dezvoltării 
in perspectivă, 
este posibil să 
satis facerea nevoilor oamenilor tot 
ce s-a produs. în virtutea legilor re
producției lărgite, o parte importan-' 
tă a venitului național trebuie aloca
tă pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție. Și această parte. în c mdițiile 
unei țări in curs de dezvoltare, an
gajată într-un amplu si profund pro
ces de creare și modern'zare a struc
turilor sale de producție, a bazei 
sale tehnico-materiale — prin în
corporarea celor mai noi cuceriri ale 
revoluției in știință și tehnică — 
trebuie să fie relativ înaltă și rațio
nal dimensionată, în raport cu ne
cesitățile și posibilitățile reale care o 
determină și susțin în timp și spa
țiu.

La Conferința Națională a P.C.R. 
din decembrie 1987. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu preciza că, punind 
in fața partidului și poporului nece
sitatea unui ritm înalt de creștere 
economică incă de la Congresul al 
IX-lea, in ultimii 20 de ani a fost 
alocată o treime din venitul național 
pentru fondul de dezvoltare. A fost

mai mult decît se 
perturba grav echili- 
economiei naționale 

că, de fapt, nici nu 
se consume pentru

Lucrări pe teme 
medicale

Menținerea sănătății populației și 
prevenirea îmbolnăvirilor, ocrotirea 
mamei și copilului, creșterea unui 
tineret Sănătos constituie citeva 
din principalele coordonate ale pro
blematicii abordate in tipăriturile 
realizate de Institutul de igienă și 
sănătate publică din București. 
„Mișcarea — izvor de sănătate", 
„Atenție la medicamente", „Ce tre
buie să știm despre bolile cardio
vasculare" sînt citeva din recentele 
apariții ce tratează efectele bine
făcătoare ale exercițiului fizic asu
pra organisr»i’-''_.i uman, consecin
țele abuzului de preparate farma
ceutice. măsuri de prevenire și 
combatere a afecțiunilor cardio
vasculare. Contribuția bunei dez
voltări fizice și neuropsihice a co
piilor pentru asigurarea vigorii și 
vitalității generației de miine con
stituie tema unor lucrări cum sint 
cele intitulate „Bucuria de a fi 
mamă", „Să-l creștem voinic și 
■ănătos". „Ce trebuie să știm des
pre bolile contagioase la copii", 
în acest cadru, ele prezintă părin
ților și colectivităților familiale no
țiuni practice de îngrijire corectă a 
nou-născutului și micuților pină Ia 
trei ani. (Agerpres) 

necesar să facem eforturi, să ne 
mulțumim, la un moment dat, cu 
mai puțin, dar întregul efort a avut 
drept țintă asigurarea înaintării 
rapide a patriei noastre pe calea 
progresului economic și sociai. 
„Acum putem spune că am ales o 
cale bună, justă — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu —, am dez
voltat puternic patria noastră, am 
transformat-o dintr-o țară slab dez
voltată într-o țară industrial agrară. 
Pe această bază am asigurat și creș
terea avuției naționale, a venitului 
național, a retribuției, a nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui".

tclita*

WMrialisfc».

valorificare superioară 
naturale, o productivi- 
sociale tot mai ridicată, 
strategia dezvoltării pe

Astăzi, venitul național este de 23 
de ori mai mare față de anul 1945, 
avuția națională de circa 20 de ori, 
iar retribuția de circa 13 ori mai 
mare.

Concepînd dezvoltarea forțelor de 
producție, mai întîi într-o etapă ex
tensivă, în care s-a creat un pu
ternic și modem potențial tehnico- 
productiv, în prezent, în condițiile 
acțiunii prioritare a factorilor inten
sivi, calitativi și de eficiență, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fundi- 
mentat, în raport cu condițiile con- 
■crete din țara noastră, strategia fău
ririi unei economii naționale capabi
le să-și reproducă la un înalt nivel 
de competitivitate capacitatea știin
țifică și tehnologică, pe baza căreia 
să asigure o 
a resurselor 
tate a muncii

în prezent, 
baze intensive a forțelor de produc
ție, concepută la Congresul al XIII-, 
lea al P.C.R., are ca suport creș
terea mai puternică a productivității 
muncii sociale și reducerea costuri
lor de producție, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
sporirea gradului de valorificare 
competitivă a materiilor prime, 
combustibilului și energiei — ca 
factori decisivi ai restructurării pro
ducției industriale și înfăptuirii noii 
revoluții agrare, ai sporirii mai pu
ternice a eficienței întregii activi
tăți economice.

studenți
levi eminenti devin, toti,

SI
este bine 
ales cu 
umversi-

In învățămintul superior 
cunoscut, dezbătut mai 
prilejul bilanțurilor muncii 
tare, fenomenul așa-numit al „că
derii premianților" : studenți care au 
fost admiși cu medii dintre cele mai 
mari, iar pe parcursul liceului au fă
cut an dean dovada Unei pregătiri 
bune și uneori chiar foarte bune, se 
văd confruntați, mai cu seamă in 
primii doi ani de facultate, cu greu
tăți nebănuite, nu o dată insurmon
tabile, in însușirea unui stil de gin- 
dire și de lucru adecvat structurilor 
universitare. Nu numai că randa
mentul lor cotidian scade, uneori 
destul de brusc, dar mai cu seamă 
în etapele de maximă concentrare și 
de sințeză cum sint sesiunile exame
nelor universitare, o bună parte din 
eforturi, adeseori remarcabile, nu 
fructifică in rezultatele scontate, iar 
cite o dată se consumă chiar in gol.

Sigur, explicarea general valabilă 
a unui asemenea fenomen, cu largi 
râsfringeri asupra calității muncii 
universitare, nu este nici posibilă și 
nici chiar de dorit,, intrucit indivi
dualizarea cazurilor ce intră in al
cătuirea lui (el insuși de o mare va- 
riabilitate de la o facultate la alta) 
se înfățișează suficient de accentua
tă spre a inlocui tentația diagnos
ticării de ansamblu cu analiza amă
nunțită a fiecărui caz in parte. Dar 
chiar și fără ambiția concluziilor ge
neral valabile, cîteva aprecieri frec
vente merită a fi aduse in discuție, 
cu atît mai mult cu cit ele sint for
mulate nu numai în asemenea îm
prejurări. Și cea dinții dintre aceste 
aprecieri se referă de regulă la fap
tul că mulți studenți ai anilor I și 
II, in desfășurarea pregătirii lor uni
versitare. fac apel mai dearabă la 
memorie decit la raționamentul cu
prinzător, riguros și — de ce nu? — 
purtind in expresia lui un reflex 
inedit.

Apelul excesiv Ia memorie nu-și 
află, cum bine se știe, o explicație 
specifică in psihologia vîrstelor tinere, 
înclinată mai degrabă spre proiecții 
ample, spre expansiunea gîndurilor 
și a sentimentelor, deopotrivă gene
ratoare de mari energii spirituale, 
pentru care capacitatea de întipărire, 
de păstrare, de recunoaștere a ex
perienței cognitive tinde uneori mai 
mult spre un plan secund. Pe de 
altă parte, nici principiile metodice 
constitutive ale activității universi
tare nu consacră preponderența 
efortului de memorizare in dauna 
judecății. Ca să nu mai vorbim des
pre faptul că orice încercare de a 
explica starea amintită de lucruri 

■prin saltul pe care-1 reprezintă acti
vitatea din învățămintul universitar 
fată de cea liceală este inadecvată 
din moment ce admiterea în această

t

Cele două lucrări:apărute eviden
țiază faptul că intre marile deschi
deri revoluționare pe baza cărora 
Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
fundamentat noua strategie de edi
ficare a socialismului in România se 
află tezele referitoare la rolul 
hotărîtor al științei și cercetării 
științifice proprii în dezvoltarea pe 
baze moderne a forțelor de producție 
și perfecționarea relațiilor sociale și 
de producție, în ridicarea bunăstării 
materiale și a nivelului de civiliza
ție al întregului popor.

Formulate cu peste două decenii in 
urmă, cînd România era la începu
tul stadiului de țară socialistă in
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curs de dezvoltare, tezele și orientă
rile secretarului general al partidu
lui cu privire la construirea socia
lismului pe baza efortului propriu 
de promovare a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii nu numai 
că au devansat condițiile istorice 
concrete ale perioadei respective, 
dar au și previzionat, pentru o lungă 
perioadă de timp, noua unitate 
dialectică dintre știință și progresul 
nostru susținut și multilateral.

România se situează între primele 
țări din lume care și-au elaborat o 
concepție clară, unitară și de lungă 
perspectivă cu privire la orientarea 
cercetării științifice proprii, concreti
zată intr-un ansamblu de programe 
de dezvoltare a științei și promovare 
a progresului tehnic, în concordantă 
deplină cu exigențele prezente și 
mai ales viitoare ale dezvoltării 
economico-sociale a patriei noastre, 
ale noii revoluții științifico-tehnice 
pe care o trăim.

Realitățile societății socialiste 
românești, ca și întreaga experiență 
a lumii contemporane demonstrea
ză cutezanța și originalitatea concep
ției revoluționare a secretarului 
general al partidului, elaborată pe 
exemplul unei țări în curs de dez
voltare care trebuia să-și făurească 
o economie modernă, armonios 
structurată, in profil de ramură și 
teritorial, în condițiile 
unei ample și profunde 
știință și tehnică și ale 

desfășurării 
revoluții în 
unor ia ier-

etapă superioară de pregătire se 
face pe baza unei selecții riguroase. 
Iar pretinsa delăsare în masă a ți
nerilor, cu scăderea bruscă a voinței 
și a efortului lor individual, nu pare 
a fi nici ea demnă de luat in seamă 
fie și numai pentru că eforturile 
intelectuale și fizice ale studenților 
înregistrează acum, în general vor
bind, creșteri accentuate. De unde 
provine atunci fenomenul simbolic 
denumit al „căderii premianților" ?

Răspunsul la această întrebare 
comportă în dezbaterile universitare 
formulări diferite, dar toate se re
vendică difitr-o realitate comună și 
din ce în ce mai greu de contestat 
în evoluția contemporană a învăță- 
mintului de pretutindeni : disconti
nuitatea ce se face simțită intre 
creșterea, adesea vertiginoasă, a vo
lumului de informații și intre capa
citatea de prelucrare specifică struc
turilor sub care acest țnasiv volum 
informațional este vehiculat in școală. 
Mai precis spus, explozia informa
țională proprie zilelor noastre pă
trunde în învățămint uneori fără 
ajutorul atît de necesar al sintezei, 
din care cauză volumul de cunoș
tințe școlare crește intr-un ritm in
vers proporțional cu evidențierea 
legăturilor firești dintre acestea, cu 
capacitatea tinerilor de a ordona și 
ierarhiza intregul bagaj de elemente 
într-o unitate organică, relevantă 
prin ea însăși. Nu o dată, eforturile 
cadrelor didactice sînt concentrate 
cu precădere asupra subsumării noi
lor cunoștințe după criterii mai 
vechi, desprinse dintr-o realitate in 
bună parte depășită acum. Mai rar 
se întilnește acel remarcabil efort 
de creație pedagogică, menit să sin
tetizeze noile și mai vechile infor
mații rămase încă valabile. într-o 
imagine, într-o structură superioară 
al cărei caracter inedit și de profun
dă incitație a creativității să fie re
levat printr-o mai largă accesibiliza- 
re și prin cultivarea dorinței de parti
cipare, de angajare din partea tine
rilor. Așa se face că, în loc să-și 
însușească dialectica dezvoltării dife
ritelor fenomene (al cărei sens 
esențial, de perspectivă ești chemat 
tu insuti 
„descoperi" 
parte din 
rămine 
preponderent 
fără a 
sesia 
înțelegere i 
schimbărilor
Din această 
ritm de asimilare a noilor cunoștințe 
cîteodată inferior transformărilor 
cotidiene și tocmai de aceea unii 
tineri se văd obligați să apeleze une-

să-l întrevezi, 
pas cu pas), 
tineretul școlar 

cantonat într-un 
Static si 

intra întotdeauna in po- 
unui mecanism adecvat de 

și, deci, de stăpinire a 
■ din lumea de astăzi.

pricină el posedă un

să-l 
o bună 

încă 
univers 

cantitativ.

economia mondială, 
in aceste condiții, 

— arăta tovarășul

dependențe tot mai puternice ș! mal 
complexe in 
„A subaprecia, 
rolul științei
Nicolae Ceaușescu acum 20 de ani —, 
a nu depune eforturi pentru stăpi- 
nirea marilor ei cuceriri, a nu te 
strădui să mergi în ritm cu progresul 
științei secolului nostru înseamnă a 
te condamna cu bună știință la stag
nare și înapoiere, cu repercusiuni 
serioase asupra dezvoltării societății 
pentru o lungă perioadă de timp. 
Aceasta aduce daune interesului 
poporului, dezvoltării națiunii, asigu
rării independenței și suveranității 
naționale, infloririi patriei".

Abordind frontal una dintre pro
blemele nodale ale teoriei și practi
cii contemporane, aceea a meca
nismului economic și perfecționării 
lui, încă de la Conferința Națională 
a partidului din 1967, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a elaborat o nouă 
viziune cu privire, la eficiența meca
nismului de funcționare a economiei 
naționale și modalitățile concrete de 
realizare a lui. Saltul revoluționar 
de la „teoria și practica" întreprin
derilor cu pierderi planificate — 
eronat susținute în perioada de 
început a socialismului — la efi- v 
ciența multisectorială și pluFifacto- 
rială, nu numai pe ansamblul econo
miei naționale, ci și la nivelul 
tuturor sectoarelor activității eco- 
nomico-sociale, se dovedește astăzi a 
fi dominanta unei gîndiri și acțiuni 
economice realiste, superioare.

In strînsă legătură cu această re
voluție săvîrșită în gîndirea eco
nomică și in activitatea practică din 
țara noastră și ca o expresie a dez
voltării ei în raport cu noile condi
ții și exigențe, s-a conturat noul 
mecanism economico-financiar, axat 
pe îmbinarea conducerii unitare, prin 
planul național unic, cu participarea 
larg democratică a tuturor oamenilor 
muncii la conducerea întregii socie
tăți, ca temelii trainice ale întăririi 
proprietății socialiste, de stat și 
cooperatiste, a independenței și 
suveranității României socialiste.
Opera președintelui 

Nicolae Ceaușescu aduce contribuții 
noi, de valoare științifică cu privire 
la analiza stadiilor de dezvoltare a 
economiei noastre naționale, a isto
riei poporului român, 
cele mai vechi timpuri 
zent și în perspectiva 
decenii. Pe baza acestei 
ginale și de largă deschidere, secre
tarul general al partidului fundamen
tează noile corelații obiective dintre 
nivelul forțelor de producție și gra
dul de maturizare a relațiilor de pro
ducție, formulînd atît conceptul de 
țară socialistă în curs de dezvoltare, 
cit și strategia depășirii acestuia și 
trecerii la un nivel mediu și, în 
perspectivă, la înfăptuirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Notațiile noastre s-au oprit doar 
asupra cîtorva dintre multiplele pro
bleme abordate în cele două lucrări, 
care redau multitudinea creației știir.- 
țificea tovarășului NicolaeCeaușescu. 
Studiindu-le cu atenție, cititorul va 
înțelege pe deplin caracterul profund 
creator al vastei opere economice a 
secretarului general al partidului, 
marea receptivitate a gîndirii sale la 
nou, contribuția inestimabilă adusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
îmbogățirea patrimoniului științei 
economice naționale și universale.

începind cu 
pînă in pre- 
următoareior 
concepții ori-

Cont. univ. dr. 
Constantin C. POPESCU

respec-

ori mai cu seamă la memorie decit 
la judecată. Iar, o asemenea deprin
dere se poate continua și dincolo de 
perimetrul școlii, făcîndu-se simțită 
în chiar procesul pregătirii univer
sitare.

Remedii ale acestei stări de lucruri 
sau. mai bine spus, posibilități de 
cultivare, la nivelul tuturor tinerilor, 
a capacității de sinteză, ca factor 
esențial de cunoaștere științifică și 
de rapidă integrare socio-profesio- 
nală (grație tocmai resurselor de 
creativitate conținute în spiritul de 
sinteză), pot fi delimitate cu priso
sință în cuprinsul întregii activități 
școlare și universitare. Ne amintim 
de numeroasele propuneri de perfec
ționare a invățămintului de toate 
gradele, formulate tocmai în acest 
sens cu prilejul etapei pe țară a ma
nifestării metodico-științifice „Crea
tivitate și eficiență în învățămint", 
desfășurată anul trecut la Piatra 
Neamț. Atunci, ca de altfel și în lu
crările consfătuirilor județene ale 
cadrelor didactice, organizate la 
începutul fiecărui nou an de învăță- 
mînt, ori în adunările de partid ale 
comuniștilor de la Editura didactică 
și pedagogică, a fost pe larg dezbă
tută necesitatea ca manualele șco
lare să fie actualizate, cu 
tarea tuturor exigențelor, o dată la 
cinci ani, așa cum de altfel se pro
cedează cu programele de învăță- 
mint. Literatura didactică ajutătoare, 
îri cuprinsul căreia culegerile de 
exerciții și probleme pentru adinci- 
rea diferitelor discipline școlare 
ocupă un loc tot mai larg, să aibă 
un mai pronunțat caracter unitar, sis
tematic, să fie conformă programe
lor școlare și, in general, exigențelor 
metodico-didactice unanim acceptate 
pentru cultivarea riguroasă a sintezei.

In același scop, îmbunătățiri im
portante pot fi aduse și in sistemul 
de concepere și de organizare a 
olimpiadelor școlare ori a concursu
rilor profesionale studențești, astfel 
îneît acestea, urmărind, ca și pînă 
acum, reușita de performanță, să-și 
adjudece totodată mai riguros cali
tatea de stimulare a gindirii tuturor 
tinerilor, de pîrghie în ’ ridicarea 
calității întregului nostru învățămint. 
Or, din acest punct de vedere, nein- 
cluderea în olimpiada de istorie a 
României și a elevilor clasei a Xl-a 
de la liceele industriale (reprezen- 
tind, cum bine se știe, covîrșitoarea 
majoritate a liceelor), pe conside
rentul că ei studiază în această clasă 
probleme fundamentale ale istoriei 
lumii antice și medievale, ni se pare 
discutabilă din moment ce valorile 
istoriei României (adeseori valori de 
amplă sinteză) ies strălucit in evi
dență tocmai în contextul istoriei

Ore de instruire practica în laboratorul de microbiologie al Liceului sanitar din București

Primii spectatori - constructorii noului teatru
fotografii de pe 
Teatrului pentru 
„Luceafărul" nu 
din spectacole, ci 
Obiectivul apara-

pentru preocupările educa- 
acest oraș (care a cunoscut, 
cu înflorirea economică și 
socială, o adevărată explo-

în teancul de 
biroul directoarei 
copii și tineret 
dominau secvențe 
unele de alt gen. 
tului fixase insistent, cu aviditatea 
pe care o provoacă noutatea mult 
așteptată, unită cu funcționalitatea 
și frumusețea — noua clădire a tea
trului, situată în noul centru al Iașiu- 
lui (repetiția cuvîntului „nou", indi- 
cînd caracterul recent al înfăptuiri
lor. este de neevitat !). Un edificiu 
conceput a găzdui multiple și variate 
inițiative artistice și activități spiri
tuale. realizare de o deosebită im
portanță 
tive din 
o dată 
evoluția 
zie demografică !), precum și pentru 
viața culturală a țării. Regăseai, așa
dar, originalitatea liniei arhitectonice 
a acestui edificiu, luminozitatea foa
ierelor și mai ales modernitatea sălii 
mari de spectacole (cu 500 de 
locuri). Regăseai prefigurată intimi
tatea sălii mici, de 150 de locuri, 
destinată spectacolelor de păpuși și 
marionete și recitalurilor. Revedeai 
— in fotografiile aflate in cabinetul 
direcției — scene din seara de 30 
decembrie 1987, seara inaugurării a- 
cestui nou și modern lăcaș de cul
tură din Iașiul atîtor evenimente si 
împliniri ale culturii naționale.

Printre numeroasele fotografii 
făcute cu prilejul deschiderii por
ților acestei noi și importante 
instituții ieșene : cîteva portrete 
de grup. Identificăm în prima 
din aceste imagini, în jurul lui 
Mircea Ionescu, prim-vicepreședinte 
al consiliului, popular județean, și al 
lui Eugen Nechifor, primarul orașu
lui Iași, (într-o ordine care este cea 
a memoriei noastre) pe : ing. Vasile 
Dascălu, directorul I.C.P.R.O.M., arh. 
Dan Vișan, șeful proiectului, ing. 
Mihai Suhan de la consiliul popular, 
ing. Micu Radu, directorul Antrepri
zei 2 construcții, ing. Leon Urnă,- șef 
al grupului de instalații, ing. Grigore 
George, șef de brigadă, maistrul 
Mihai Stoleru, șeful 
saje, Vasile Enache. 
Hojbotă — prezentă 
grafie, dar și 

de echipă fini- 
Inginera Maria 
și in acea foto- 

premiera

multilate-

și un alt 
de noi in

reținem 
efectuată __  _

la întreprinderea

autoperfecționării 
științi- 

cresc substanțial și o 
insuși ritmul

universale. Un argument mai mult 
în sprijinul ideii că și sistemul de 
perfecționare a pregătirii cadrelor 
didactice se cere a fi îmbunătățit 
mai cu seamă prin punerea in va
loare a corelațiilor interdisciplinare, 
ca premisă și corolar totodată al 
eforturilor de sinteză, cu răsfrîngeri 
directe asupra pregătirii 
rale a tinerilor.

Ajunși aici să 
fapt : o anchetă 
etape succesive,_ ______ „_______
metalurgică din Focșani și la între
prinderea de vagoane din Drobeta- 
Turnu Șeverin, asupra pregătirii și 
valorificării superioare a tinerilor 
specialiști (ingineri, subingineri, 
economiști), a evidențiat in egală 
măsură ideea, larg argumentată atît 
de tineri specialiști, cit și de cei cu 
bogată experiență, potrivit căreia 
acolo unde spiritul de sinteză acțio
nează „la el acasă" ritmurile mo
dernizării industriale și productivi
tății muncii, ale 
profesionale și creativității 
fico-tehnice 
dată cu ele sporește 
creșterii economice. în această or
dine de idei, directorul întreprinderii 
din Focșani opina, pe bună dreptate, 
că spiritul de sinteză nu mai poate 
fi conceput acum strict departamen
tal, ci in relație amplă cu întreaga 
revoluție științifică și tehnică din 
zilele noastre, cu mutațiile structu
rale săvirșite în conștiința oameni
lor, în orizontul lor de viață, de 
cultură. în modul lor de pregătire și 
de participare lâ activitatea socială. 
Și, cunoscînd faptul că îndrumarea, 
conducerea optimă a colectivelor se 
sprijină pe consultarea lor, pe comu
nicarea nemijlocită, pe analize și 
dezbateri, pe asumarea conștientă a 
sarcinilor, tinerii specialiști trebuie 
să posede și priceperea dialogului, 
a investigației psiho-sociologice, a 
demonstrației, capacitatea de a expu
ne logic, de a argumenta ideile lirape- 
de și convingător spre â face din fie
care muncitor un colaborator. Ca 
atare — conchidea interlocutorul — 
pentru fiecare specialist, limba și 
literatura română. împreună cu cele
lalte discipline umaniste se cer mai 
bine sintetizate într-un fond al pre
gătirii temeinice, ca și disciplinele 
fundamentale de profil, fără a căror 
deplină Stăpinire nu e posibilă creș
terea eficienței sociale a muncii.

Un argument în plus că soluțiile 
de perfecționare calitativă a învăță- 
mintului pot fi intîlnite la fiecare 
pas. Important este deci ca ele să 
fie cunoscute și valorificate într-un 
timp optim.

Mihai IORDANESCU

de nedescris : 
directori de 

Aici se raporta, 
„ce s-a făcut", ce 

ce proiecte s-au 
s-aii adoptat, ce

„Harap Alb", prilej cu care ne ajută 
la identificare — simte nevoia să 
adauge despre fiecare : „un om deo
sebit". „un cadru excepțional", „cel 
mai bun meseriaș al trustului", „un 
lucrător de extremă finețe".

Calificative care, amplificate, revin 
și pe buzele Nataliei Dănăilă, la 
aceeași temperatură a cuvîntului 
simțit, a aprecierii care cheamă ad
mirația entuziastă și recunoștința : 
pentru competență, pentru dăruire și 
spirit creator — atunci cind comen
tează aceeași imagine, dar și pe 
cea care imortaliza, alături de un 
grup, și mai larg, al constructori
lor. pe cel al colectivului artistic. 
Aflată de 15 ani în fruntea instituției 
ieșene, interlocutoarea noastră ne 
mărturisește bucuria de a fi trăit — 
cu deosebire in ultimele luni ce au 
precedat finalizarea unui proiect 
visat de un deceniu — o experiență 
umană deosebită. O experiență care 
vorbește, înțelegem noi, despre pu
terea de muncă, resursele de dărui
re, spiritul creator al oamenilor. O 
experiență care pune în lumină com
petența și dăruirea cu care toți pro- 
iectanții și constructorii au muncit 
la edificarea noului- lăcaș de cultură 
mobilizîndu-și resursele creatoare, 

înțelegem din relatarea Nataliei 
Dănăilă că sala acum „de lectură", 
adică încăperea în care se nasc ba
zele concepției spectacolelor, deve
nise către sfîrșitul lui noiembrie 
sediul unui comandament care reu
nea, într-un iureș 
arhitectă constructori, 
unități economice, 
cam la patru ore, 
idei s-au produs, 
schițat, ce soluții

■ executant! și furnizori s-au găsit, „ce 
nu merge", ce „s-a greșit". Aici s-a 
făcut din noapte zi studiindu-se 
schițe și machete, variante de de
taliu și soluții tehnice și tehnologice. 
De âici (și nu numai) au sunat sute 
de telefoane pe firul cărora „moldo
venii noștri" alternau tonul optativ 
cu unul persuasiv, punînd în mișcare 
pentru „teatrul nostru" toate posibi
litățile. apelind la prietenul din 
copilărie, la colegialitatea din liceu... 
Trebuiau, de exemplu. obținute 
urgent, foarte urgent, de la Dorohoi 
sticla necesară lampadarelor (numite 
de muncitori, pentru albul si grația 
liniei lor prelungi, „miresele") ; de 
la Rădăuți și Gura Humorului rolele 
cauciucate (cele 25 în deficit 1) pen
tru funcționarea gradenelor. Tre
buiau (așa cum au arătat cei însăr
cinați cu paza contra incendiilor), 
ignifugate rapid, ultrarapid, sute de 
metri de catifea, pinză, mochetă 
(operație făcută „mânu propria" dar 
cu o substanță găsită, după multe 
căutări, tocmai la Timișoara, la un 
institut de cercetări). Aici s-a schițat 
(cu puțin înainte de 30 decembrie 1) 
un „amănunt" (de cîteva tone !) care 
scăpase : portalul de la intrare. Aici, 
șeful grupului de instalații („un om 
de o inventivitate excepțională") a 
„imaginat" într-un domeniu fără 
legătură cu specialitatea sa : soluția 
executării candelabrelor (imbricării 
armăturii cu sticla. Prețul de cost : 
de trei ori mai mic decit cel estimat 
de specialiștii din alt oraș 1). Aid, 
muncitorul Vasile Prihor, care lucra 
în incinta șantierului, a atras atenția 
că remediul propus de producător la 
defecțiunile instalației de scenă 
(domeniu care iarăși „nu îl privea" !) 
„e corect, dar fără viitor"... „...Există 
pericolul unui accident ?“ a fost în
trebat. „Păi tot accident se cheamă 
dacă se va înțepeni cortina în timpul 
reprezentației" — a răspuns, făcind 
imediat o propunere care s-a dovedit 
salvatoare. Aici, maistrul Mihai Sto
leru a fost botezat, pentru neodihna 
minții sale și pentru frumusețile 
ce i-au ieșit de sub miini și de sub 
privire, pentru perseverența și izbîn- 
da la zidire : „Manole". nume pe 
care l-ar fi meritat și maistrul D. 
Luca de la instalații și, desigur, ati- 
ția alții.

Și noul teatru, înălțat în această 
vatră de istorie, asemeni atitor altor

Reuniunea spectacolelor de studio
La Pitești s-a des

fășurat, timp de trei 
zile, cea de-a treia 
ediție a „Reuniunii 
spectacolelor de stu
dio". manifestare im
portantă organizată in 
cadrul Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei". La reuniune au 
participat, alături de 
instituții profesionis
te, și formații fruntașe 
de amatori din țară. 
Dintre colectivele care 
au prezentat specta
cole. unele in premie
ră. enumerăm : Tea
trul Foarte Mic („Bă- 
trina și hoțul", de Vio
rel ■ Savin), Teatrul 
Național din Tirgu 
Mureș („Romanță tir- 
zie", de Peter Turrini), 
Teatrul municipal din 
Ploiești („Conu Leo
nida față cu reacțiu- 

■ nea", de Ion Luca Ca- 
ragiale). Teatrul Na
țional din Craiova 
(„Fluturi... fluturi...", 
de Aldo Nicolaj). Tea-

trul de Stat din Sibiu 
(„Frumos e in sep
tembrie la Veneția", 
de Teodor Mazilu) și, 
bineînțeles. teatrul- 
gazdă (cu „Ușile îm
părătești" de Paul 
Everac). De aseme
nea : Clubul sindicate
lor din comerț Bucu
rești („Constelație de 
vinzare". de Dan Tăr- 
chilă). In programul 
manifestării s-au aflat, 
de asemenea, meda
lionul literar-artistic. 
prilejuit de aniversa
rea centenarului naș
terii dramaturgului pi- 
teștean Alexandru Ki- 
rițescu. precum și o 
dezbatere pe probleme 
vizind conținutul de 
idei, de expresie ar
tistică și interpretare 
al pieselor prezentate.

„Repertoriul abor
dat. regia spectacole
lor. interpretarea ar
tistică, și scenografică 
au conturat — spune

cu tot ce 
ea (făcind totul „cu mina 
cine „să le dea teatrul la 
Ei au pregătit spectacolul 
cu ..Harap Alb", in timpul 
momente cînd amuțea 

ciocanelor și compresoare-

pantomimă în „Clovnii", 
dramatismul „drumului"

dotări destinate tinerilor, formării 
lor la flacăra concepțiilor celor mai 
înaintate despre lume și viață, edu
cării lor in spiritul patriotismului 
revoluționar, este, desigur, un minu
nat dar, o expresie vie a grijii pă
rintești a partidului și statului pentru 
generația de miine.

Alături de constructori, artiștii 
ieșeni au contribuit concret la ma
terializarea proiectului noului teatru.

Toți ca unul, de la actori (care 
apoi, au dat viață „Baltagului" lui 
M. Sadoveanu, lui „Harap Alb", mon
tării cu „Prinț și cerșetor" sau unor 
încintătoare spectacole de păpuși) la 
director, la secretar literar, la orga
nizator de spectacole, la mașiniști, 
șofer etc., cei 24 de membri ai co
lectivului ieșean au contribuit 
(bătind, unii, dramurile țării la 
Beclean, Tg. Mureș. Rădăuți, Bucu
rești, Timișoara, Cluj-Napoca) la 
grăbirea finalizării construcției : la 
achiziționarea elementelor, compo
nentelor necesare, la fixarea și de- 
săvîrșirea unor detalii de construc
ție, de sonorizare, de iluminare, de 
mecanică scenică, la mutarea și in
stalarea în „noua casă1 
înseamnă 
lor", căci 
cheie" 7). 
aniversar 
scurtelor 
zgomotul 
lor, al aparatelor de sudură, prezen- 
tînd, toțodată, în continuare — în 
tot acest timp — două-trei spectaco
le pe zi ; jucînd, cîntînd în „Chiri ța 
în Iași", cîntind și executînd o ex
presivă 
adîncind
Vitoriei Lipan în „Baltagul", evo- 
cind anii rezistenței antifasciste in 
„Mări sub pustiuri" de D. R. Popescu, 
stimulind imaginația, fantezia o dată 
cu simțul moral și cel de dreptate al 
spectatorilor, prin „Cutia cu jucării" 
de Al. T. Popescu etc. ori prin spec
tacolele de păpuși. ‘

Toată. lumea — tehnicieni și 
artiști — devenise solidară, „ne 
căutam unii pe alții ca iarba 
de leac" — ni se spune. Mai ales 
pentru necazuri, de genul : „Cutare 
n-a sosit !“. „Vedeți, acolo nu 
merge". „Avem nevoie de..." Unele 
momente aminteau lovitura de tea
tru cu efectul ei specific. (Așa. de 
pildă, la „replica" „Unde-i plușul 
întrebare pusă de șeful „comanda
mentului" pe un ton care nu mai 
necesita comentarii, șoferul a intrat 
în fugă „raportind" că transportul 
a sosit).

Așadar : un climat de muncă, de 
căutare, de încredere reciprocă, un 
admirabil spirit de echipă care a 
unit constructori și artiști făcîndu-i 
să se simtă „umăr la umăr", să se 
cunoască mai bine, să se prețuiască, 
să se considere necesari unii altora.

S-ar putea spune că ingineri, teh
nicieni. zidari, betoniști, instalatori, 
electricieni, mozaicari, ipsosari, dul
gheri, tapițeri, metalurgiști și sluji
tori ai scenei și-au legat nu doar 
numele, ci și viața de edificarea a- 
cestui lăcaș. „Căci repetițiile benefi
ciau de o numeroasă asistență. La 
capătul multor ore de efort — rela
tează regizorul C. Brehnescu — con
structorii refuzau să părăsească tea
trul, desooperind magia nașterii unei 
relații scenice, a unui moment, a 
unei scene", acel 90 la sută transpi
rație ce condiționează inspirația, e- 
fortul ce susține starea de grație șl 
minunata iluzie a artei.

In acest context, era normal, pri
mele spectacole au fost dedicata 
celor ce au înălțat teatrul și fami
liilor lor. In acest context, era firesc 
ca tot ei să se numere printre 
oaspeții de onoare ai serilor de 
premieră.

O situație de excepție ? O nouă 
confirmare a regulii că la noi be
neficiarii actului de cultură sînt 
oamenii muncii, făuritori cu mintea, 
cu sufletul, cu propriile miini ai 
bunurilor materiale și spirituale.

NataUa STANCU

Petre Popa, președin
tele Comitetului jude
țean de cultură și edu
cație socialistă Argeș, 
o paletă diversificată 
de modalități prin care 
teatrul de studio poa
te servi la educația 
patriotică și estetică a 
oamenilor muncii, cu 
deosebire a tineretu
lui. la cunoașterea u- 
nor creații de seamă 
din dramaturgia ro
mânească și universa
lă". Dezbaterile orga
nizate cu acest prilej, 
întîlnirile cu oamenii 
muncii de pe platfor
mele industriale ale 
municipiului Pitești, 
expozițiile și alte ac
țiuni cultural-educati
ve au completat aceas
tă manifestare de 
spectacol înscrisă ca 
un eveniment de sea
mă în aria stimulării 
creației și interpretă
rii teatrale. (Gheorghe 
Cirstea).
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PRIMIRl LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primire la primul-ministru al guvernului ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII AFGANISTAN

CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți, pe Don Arthur, ministru la 
Comitetul de Stat pentru Cooperare 
Economică al Republicii Ghana, pre
ședintele părții tării sale în Comisia 
mixtă româno-ghaneză de cooperare 
economică și tehnică, ale cărei lu
crări se desfășoară la București.

în scopul transpunerii în practică 
a convorbirilor și înțelegerilor con-

venite cu prilejul recentului dialog 
la nivel înalt româno-ghanez de la 
Accra, in cadrul întrevederii au fost 
examinate noi căi și posibilități de 
amplificare a cooperării economice, 
tehnico-științifice. a schimburilor 
comerciale și in alte domenii de 
activitate dintre România și Ghana.

La primire a participat Ion M. 
Nicolae. ministrul industriei chimice 
și petrochimice, președintele părții 
române in comisia mixtă.

Tovarășului NAJIBULLAH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Republicii Afganistan

KABUL

Ambasadorul
(Urmare din pag. I)

Inminînd scrisorile de acredi
tare, ambasadorul Țvetan Niko- 
lov a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
guvernului român, oamenilor muncii 
din țara noastră cordiale salutări 
din partea tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, a Con
siliului de Miniștri și a Întregului 
popor bulgar.

In cuvintarea prezentată de am
basador, subliniindu-se rolul deter
minant al intilnirilor la nivel înalt 
in dezvoltarea relațiilor de prietenie

Republicii Populare Bulgaria
și colaborare româno-bulgare, sint 
puse in evidență posibilitățile exis
tente pentru lărgirea și amplificarea 
lor in continuare.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
adresat și a transmis tovarășului 
Todor Jivkov, conducerii de partid 
și de stat a Republicii Populare Bul
garia, poporului prieten bulgar un 
salut călduros și cele mai bune 
urări.

In cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui României sint relevate 
tradiționalele relații de prietenie și 
colaborare româno-bulgare și este 
exprimată hotărîrea de a face și în 
viitor totul pentru dezvoltarea și di
versificarea acestor raporturi.

în același timp, în cuvîntare este 
reafirmată poziția țării noastre in 
principalele probleme ale vieții in
ternaționale, subliniindu-se marea 
actualitate a organizării unei întîl
niri la nivel înalt a șefilor de stat 
și de guvern din țările balcanice, 
reuniune care ar avea un rol hotă- 
rîtor în amplificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
intre țările și popoarele din zonă, ar 
impulsiona puternic acțiunile de 
transformare a Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării, s-ar înscrie ca 
un eveniment pozitiv în viața conti
nentului nostru.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador succes în în
deplinirea misiunii ce i-a fost în
credințată.

Ambasadorul Republicii Cuba
(Urmare din pag. I)

Ambasadorul Niel Ruiz Guerra, 
inminînd scrisorile de acredita
re, a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, guvernului, poporului român 
un salut frățesc și cele mai 
bune urări din partea tovarășului 
Fidel Castro Ruz, prim-secretair al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat si al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba.

In cuvintarea prezentată de am
basador este relevată hotărîrea de 
a acționa pentru întărirea legături
lor de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre țările noas
tre. preocupate să-și aducă întreaga 
contribuție la înfăptuirea dezarmă

rii. instaurarea noii ordini economice 
internaționale, la asigurarea păcii pe 
planeta noastră.
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU, 

primind scrisorile de acreditare, a 
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
adresat și a transmis, din partea 
sa. a Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a guvernu
lui, a poporului român un salut 
frățesc și cele mai bune urări to
varășului Fidel Castro Ruz, Parti
dului Comunist din Cuba, Consiliu-, 
lui de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, poporu
lui cubanez prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se arată 
că poporul român acordă o atenție 
de prim ordin dezvoltării relațiilor 
României cu toate statele lumii și 
este relevată cu satisfacție în acest

context evoluția ascendentă a ra
porturilor de colaborare prietenească 
dintre România și Cuba. Subliniin
du-se buna conlucrare dintre cele 
două țări pe plan internațional, în 
eforturile pentru pace. în cuvîntare 
se apreciază că există oondiții ca 
raporturile politice, economice, teh- 
nico-științifice, culturale și în alte 
domenii de interes comun să se in
tensifice și să se dezvolte și mai 
mult în viitor.
/ Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador succes în în
deplinirea misiunii sale în România.

★
La solemnitățile de prezentare a 

scrisorilor de acreditare au participat 
loan Totu, ministrul afaoerilor ex
terne, și Dumitru Apostoiu, secretar 
prezidențial și al Consiliului de 
Stat.

înalta cinste de a reprezenta 
culorile sportive ale țârii

„...Fiind învestită cu înalta calita
te de component al lotului olimpic 
al Republicii Socialiste România, 
subsemnata Dobre Aurelia mă an
gajez solemn să servesc cu cinste 
și devotament cauza sportului româ
nesc, apărind cu dîrzenie exempla
ră, cu fierbinte patriotism și dra
goste nețărmurită tricolorul româ
nesc. Mă angajez solemn să ofer pa
triei mele, mișcării noastre sportive 
înalta satisfacție de a urca pe po
diumul olimpic, răsplătind astfel, 
prin cele mai frumoase performan
țe. onoarea și încrederea care mi 
s-au acordat..."

Asemenea angajamente solemne 
au fost rostite nu de mult nu nu
mai de campioana mondială absolu- 

Aurelia Dobre. ci și de Daniela 
vaș și celelalte gimnaste colege 

cu ele, de Nicu Vlad. Andrei Socacl 
și Ion Comeliu, de Tamara Costa
che, Noemi Lung, Stela Pura, Giga 
Homeghi, Rodica Arba, Romică Rașo- 
van, Elisabeta Tufan, Doina Melinte 
și Maricica Puică. deVasile Andrei, 
Vasile Pușcașu, Mihai Cioc și Sorin 
Babii, de toți sportivii selecționați 
in lotul olimpic al țării. Pentru că, 
în cadrul fiecăreia din cele unspre
zece ramuri sportive olimpice, au 
fost organizate adunări de înmînare 
festivă a carnetelor de „component 
al lotului olimpic", prilej cu care 
olimpicii au semnat „Angajamentul 
solemn" față de patrie și partid.

Faptul — înălțător prin încărcătu
ra sa emoțională, mobilizator prin 
semnificația lui patriotică — amin
tește că, intr-adevăr, marii noștri 
sportivi s-au dovedit în numeroase 
rînduri și se dovedesc mereu luptă
tori devotați și neobosiți pentru glo
ria culorilor sportive românești, e- 
xemplele lor de devotament și nu o 
dată de sacrificiu trecînd dincolo de 
arenă, influențind conștiințe și tre
zind energii nebănuite. intrînd în 
legendă ca adevărate performanțe 
pentru memoria timpului. Sînt cu
noscute, desigur (am scris mult și 
noi despre ele), actele de eroism 
sportiv săvîrșite de Nicolae Linca 
(pugilistul care la Olimpiada de la 
Melbourne 1956 a boxat în finală 
practic cu o singură mînă. cealaltă 
fiind fracturată, dar adversarul nu 
știa nimic). Lia Manoliu (dare Ia 
Olimpiada de la Mexico ’68 a trebuit 
să arunce discul o singură dată ris- 
cînd o desprindere definitivă a bra
țului de aruncare deja traumatizat la 
antrenament). Ivan Patzaichin (că
ruia la Olimpiada de Ia Miinchen 1972 
i s-a rupt pagaia, dar el n-a abando
nat cursa, ci a vîslit în continuare 
cu... mina), Nadia Comăneci (care la 
mondialele de la Fort Worth 1978 a 
concurat, fiind grav accidentată la 
mînă), toți învingători în aceste 
grele încercări și ciștigători ai ti
tlurilor supreme. Dar să apelăm și 
la fapte ceva mai recente : la 
europenele de judo, Mihai Cioc, deși 
a suferit in timpul luptei o disjunc- 
ție la umărul drept, nu a renunțat 
la luptă, a strîns din dinți de durere 
și... a cucerit titlul continental ; la 
europenele de gimnastică de la Mos
cova, Eugenia -Golea a avut o si
tuația similară, a continuat, de ase
menea. și ea lupta, cucerind două 
medalii ; la mondialele de haltere 
de la Edinburg, Andrei Socaci a 
ciștigat titlul de juniori cu prețul 
unor cumplite dureri cauzate de 
palma sîngerîndă... Și am mai putea 
continua asemenea mișcătoare exem
ple cu mulți alți sportivi — din 
handbal, volei, lupte, rugbi, fotbal 
— care, aflațl în situații limită, de
parte de a considera lupta încheia
tă. n-au cedat, și-au înzecit efortu
rile și au reușit pină la urmă să 
treacă peste accidente ori să întoar
că scoruri ce păreau irecuperabile, 
aducîndu-și lor bucurii nemărginite, 
iar țării victorii sportive de răsunet 
și de prestigiu.

Sigur că astfel de fapte, astfel de 
sportivi și performanțe pun in lumi
nă caractere deosebite, conștiințe 
deosebite; făurite la școala curajului

și-a patriotismului — care este spor
tul românesc. Trăsăturile morale 
sănătoase, sentimentele de dragoste 
pentru țară, cu care tinerii vin din 
familie, din școală, din colectivele 
de muncă, sint cultivate în conti
nuare, dezvoltate, valorificate pe 
plan superior la virsta activității 
sportive de mare performanță, prin- 
tr-un sistem educațional complex. 
Unul dintre acești factori educațio
nali este organizația de partid de 
Ia nivelul C.N.E.F.S. — o organiza
ție puternică și activă, cu aproape 
400 de membri. In sarcina ei intră, 
printre altele, și munca de educație 
patriotică a sportivilor din loturile 
republicane. Cum acționează în acest 
sens, ce forme și mijloace folosește, 
și cu ce eficiență ? O punere în te
mă asupra acestor aspecte ne-a fă
cut secretarul comitetului de partid 
respectiv, Gabriel Popescu — ad
junct al șefului secției sport de per
formanță și pregătire olimpică din 
C.N.E.F.S. :

— Cum e și firesc, în această pe
rioadă ne ocupăm îndeaproape și in
sistent de sportivii selecționați în 
lotul ce va reprezenta țara noastră

Educația patriotică 
în pregătirea complexă 
a marilor performeri

la Olimpiada de vară. Sub în
drumarea directă a comitetului de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază de la secția sport de perfor
manță și pregătire olimpică, de la 
federațiile de sporturi individuale 
și de la federațiile de jocuri 
sportive Întreprind sistematice și 
diverse acțiuni politico-ideologice 
și cultural-educative. Ele se o- 
rientează, in acest scop, după 
un program-cadru adoptat pen
tru întreaga mișcare sportivă, din 
care comitetul nostru de partid a ex
tras și concretizat un plan special 
de măsuri și acțiuni ce se referă 
numai la perioada premergătoare 
Jocurilor olimpice.

— Ce măsuri și acțiuni de educa
ție patriotică sint prevăzute in acest 
plan special 7

— La toate cele unsprezece 
loturi sînt organizate activități 
cit mai diverse, după specifi
cul olimpicilor și după posibili
tățile de la fața locului (inclusiv ac
tivități școlare — pentru cine este 
cazul). Dar in toate părțile sînt 
prevăzute un minim de forme și 
mijloace educative-tip (ca să zicem 
așa) : informări politice ; întîl- 
niri cu activiști de partid și 
de stat, cu cadre de conducere 
din diferite sectoare ; cursuri de în- 
vățămint politico-ideologic (în ca
drul cărora se aprofundează și se 
dezbat documentele de partid și de 
stat aflate în actualitate ; adunări 
generale deschise ale organizațiilor 
U.T.C., la care participă activ și o- 
limpicii membri de partid din lotul 
respectiv ; vizite la obiectivele eco
nomice și istorice din zonă... Toate 
acestea fac parte dintr-un program 
lunar alcătuit pentru fiecare lot. Și 
să mai amintim că adunările festive 
de inminare a carnetelor de compo
nent al lotului olimpic s-au trans
format, toate, in adevărate momen
te și prilejuri de educare patriotică 
a sportivilor ce urmează să repre
zinte culorile României.

— Cine și cum urmărește îndepli
nirea întocmai a programelor luna
re la loturi, știind că acestea se află 
în mai multe locuri — la București, 
la Deva, la Snagov, la Baia Mare, 
Ia Piatra Arsă, la Poiana Brașov 
etc. 7

— Evident, în primul rînd, co
muniștii (tehnicieni sau sportivi)

prezenți acolo. Organizațiile de 
partid de la federațiile sporti
ve insă au ca principală sarcină 
în această perioadă exact îndruma
rea activităților educativ-patrîotice 
la lotul olimpic respectiv. Și. de â-’ 
semenea, se înțelege, comitetul nos
tru de partid, din C.N.E.F.S., urmă
rește îndeaproape (prin activul său) 
și analizează periodic modul în care 
se desfășoară acește activități, aju- 
tînd, impulsionind acolo unde este 
nevoie. Ședința de birou de care ați 
luat cunoștință în 29 martie, spre 
exemplu, a fost a treia într-un an 
de zile care a luat în discuție aces
te probleme.

...Intr-adevăr, în amintita ședință 
de birou, pe lingă materialul general 
(consacrat modului în care este or
ganizată și se desfășoară activitatea 
politico-educativă la loturi), au mai 
fost prezentate trei rapoarte de că
tre trei organizații de bază — două 
despre acțiunile de cultivare a pa
triotismului, unul despre învăță- 
mintul politico-ideologic. Interven
țiile pe marginea acestor materiale 
nu s-au lăsat așteptate, au fost vii, 
critice și autocritice, constructive. A 
reieșit, de pildă, că în timp ce la 
loturile de canotaj fete, lupte, caiac- 
canoe, înot, scrimă fete, gimnasti
că. activitatea politico-educativă 
este bine organizată și se dovedește 
eficientă, la alte loturi ea este negli
jată, dovedindu-se ineficientă. Așa se 
și explică, de altfel, unele abateri 
grave (apărute la box), de fapt con
cesii de la datoria de a face totul 
pentru reprezentarea prestigioasă a 
culorilor sportive ale țării, și tot 
așa se explică insuficienta mobiliza
re și dăruire a fotbaliștilor olimpici 
(înfrînți pe teren propriu, înfrînți cu 
8—0 în deplasare). Și, din păcate, a- 
semenea exemple regretabile mai 
sint — ceea ce dezvăluie fisuri în 
munca politică, de educație patrio
tică a unor tineri aleși să reprezin
te mișcarea noastră sportivă.

Desigur, pentru ridicarea pe 0 
treaptă superioară — de calitate și 
eficiență — a acțiunilor educative 
cu sportivii, în primul rînd se im
pun unele îmbunătățiri în munca 
de organizare și control desfășurată 
de comitetul de partid din C.N.E.F.S., 
de organizațiile de bază de la fede
rații. Un prilej nimerit pentru a se 
pune bazele acestor îmbunătățiri îl 
va putea constitui plenara comite
tului de partid din iunie, care, cu 
trei luni înainte de olimpiadă, va 
analiza stadiul pregătirii sportivilor 
noștri. Dar pînă atunci mai pot 
și trebuie făcute multe în do
meniul educației patriotice : rezol
varea definitivă a problemei propa
gandei vizuale la fiecare lot (așa 
cum s-a reușit asigurarea zilnică a 
presei), schimbarea accentului de pe 
expuneri teoretice pe activități prac
tice (mai multe vizite la locuri is
torice, întîlniri cu oameni ai mun
cii, filme și spectacole educative), 
dezbaterea in colectiv a abaterilor, 
în paralel cu evidențierea exemple
lor frumoase, bune de urmait ș.a.m.d.

Fără îndoială însă, că in acest do
meniu pot — și trebuie — să asi
gure un aport educativ mai consistent 
și alți factori: cluburile sportive care 
furnizează olimpici, departamentele 
cu atribuții în sport. Ce-i drept, clu
burile Steaua, Dinamo, Olimpia și 
Cetate-Deva mai întreprind cite ceva. 
Dar in perioada care urmează apor
tul lor se cere intensificat. Ca să nu 
mai vorbim de celelalte cluburi și 
de alți factori de la care se așteaptă 
să pună la îndemina sportivilor lar
gile lor posibilități și mijloace poli
tico-educative !

Pentru că, să nu uităm, cauza 
educării sportivilor pentru a repre
zenta culorile României la Olimpia
da 1988 în spiritul frumoaselor 
noastre tradiții și rezultate olimpice 
nu este numai o cauză a C.N.E.F.S., 
ci este, in același timp, și a noas
tră, a tuturor !

G. MÎTROI

Viața economico-socială
a localităților patriei
CARAȘ-SEVERIN :

Contractele la export — 
onorate exemplar

Realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan reprezintă o 
constantă 
rești din 
județului 
cu toate 
cialistă, 
deț intîmpină 
remarcabile 
cinste 
ror contractelor scadente încheiate 
cu partenerii externi. Demn de re
ținut este faptul că sarcina de ex
port pe relația devize convertibile 
a sporit cu 44 la sută fată de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut. (Ion I). Cucu).

preocupare 
a colectivelor muncito- 
unitățile industriale ale 
Căraș-Severin. Angajați 
forțele în întrecerea so- 
oamenii muncii din ju- 

ziua de 1 Mai cu 
realizări, la loc de 

situîndu-se onorarea tutu-

VASLUI : S-a încheiat 
acțiunea de împădurire
In toate ocoalele silvice de pe 

raza județului Vaslui, in comune și 
unități agricole s-a încheiat acțiu
nea de împădurire. După cum ne 
spunea ing. Alexandru Gindu, in- 
spectorul-șef al inspectoratului 
silvic județean, numai în această 
primăvară au fost plantate 2 074 ha, 
în cea mai mare parte cu specii 
forestiere adaptate condițiilor aces
tei zone, cum sînt stejarul, gorunul, 
fagul, cît și cu specii producătoare 
de furnire estetice, ca paltinul, ci
reșul. frasinul, nucul ș.a. Totodată, 
au,.fost plantate aproape 100 ha cu 
arbuști fructiferi, alte zeci de ha 
cu răchită și s-au extins împădu
ririle de pe suprafețele puternic 
erodate. tntreaga cantitate de 
peste 8 milioane de puieți a fost 
asigurată din pepinierele proprii. 
La această acțiune de mare interes 
economic și ecologic au participat 
un însemnat număr de silvicultori, 
tineri din organizațiile U.T.C. și 
pionieri, întreaga populație a sate
lor. (Petru Necula).

TELEORMAN : Sporește 
zestrea edilitară

Constructorii de locuințe din ju
dețul Teleorman au pus la dispo
ziția oamenilor muncii din Ale
xandria. Turnu Măgurele și Ro
șiori de Vede 116 noi apartamen
te, realizind și depășind sarcinile 
de plan. Alte 460 de apartamente 
se află în diverse stadii de execu
ție în localitățile urbane și într-o

t
20.00 Telejurnal. Zilei muncii, faptele 

de muncă ale tării !
20,25 Priorități in economie

r a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 aprilie, ora 20 — 30 apri
lie, ora 20. In tară : Vremea va fi 
schimbătoare și va continua să se în
călzească ușor în toate regiunile. Cerul 
va fi variabil, cu înnorărl mai accen
tuate în a doua' parte a intervalului, 
în vestul, nordul’și centrul țării, unde, 
pe alocuri, vor cădea ploi ce pot avea 
șt caracter de aversă. In rest, ploi

Serie de comune ale județului. 
Despre dimensiunile urbanizării pe 
meleagurile teleormănene este sem
nificativă și o altă cifră : in peri
oada ce a urmat Congresului al 
IX-lea al partidului, zestrea edili
tară a așezărilor județului s-a îm
bogățit cu aproape 30 000 de apar
tamente moderne si confortabile, la 
care se adaugă numeroase edificii 
sociale și culturale. (Stan Ștefan).

SUCEAVA : Modernizarea 
fluxurilor tehnologice

Lucrătorii întreprinderii de re
parații auto din Suceava au fina
lizat. in cinstea zilei de 1 Mai. o 
linie de prelucrare a bucșelor ci
lindru pentru motoarele de mare 
putere care echipează autobuzele și 
autocamioanele de mare tonaj. Rea
lizată în întreprindere prin auto- 
dotare, după proiectul unui grup 
de specialiști din unitate, noua li
nie înlocuiește patru mașini de a- 
lezat. ceea ce duce la creșterea de 
1,7 ori a productivității muncii.

Continuînd acțiunea de moderni
zare a fluxurilor tehnologice, oa
menii muncii de la întreprinderea 
suoeveană lucrează în prezent la o 
instalație de alimentare cu lichid 
de răcire a utilajelor și la o in
stalație centralizată de evacuare a 
spânului. Prin intrarea acestora în 
funcțiune se vor obține însemna
te economii de materiale și ener
gie electrică. (Sava Bejinariu).

BUZĂU : Economii 
de metal și energie

Modernizarea tehnologiilor de fa
bricație și asimilarea de noi pro
duse cu un nivel calitativ $i com
petitiv ridicat constituie două din 
principalele căi de valorificare su
perioară a materiilor prime si ma
terialelor. de reducere sistematică 
a cheltuielilor de producție. Ca ur
mare a acțiunilor întreprinse in a- 
oest sens. în perioada care a tre
cut din acest an. în unitățile in
dustriale buzoiene s-au economisit 
circa 600 tone de metal, importan
te cantități de combustibil și e- 
nergie electrică. Cu cele mai bune 
rezultate se înscriu colectivele de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de organe de asamblare Rîm- 
nicu Sărat. întreprinderea „Meta- 
lurgica“. întreprinderea de utilaj 
tehnologic si întreprinderea de sîr- 
mă si produse din sirmă Buzău. 
(Stelian Chiper).

20,45

21,05

31,20
21,50
22,00

Mîndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste. Pe temeliile 
gostei de țară (color) 
Partid victorios. Versuri și 
tece patriotice, revoluționare 
lor) 
Omul șl sănătatea 
Telejurnal 
închiderea programului

dra-

cîn- 
(co-

Izolate. Vîntul va sufla Slab oină la 
moderat. Temperatura aerului va avea 
valori cuprinse, ziua, intre 12 si 22 
de grade, ușor mai ridicate în sudul 
tării pînă la 24 de grade, iar noaptea, 
între 2 si 12 grade si numai izolat 
mai eoborîte în depresiuni, unde in 
primele nopți se va mal produce bru- 

va fi 
ușor, 
ploii

Tem- 
zlua.

mă. în București : Vremea 
schimbătoare si se va încălzi 
Cerul va fi variabil, favorabil 
slabe spre sftrșitul intervalului, 
peratura aerului va fi cuprinsă, 
între 17 și 20 de grade, iar noaptea 
între 6 si 10 grade. Condiții de ceată 
dimineața șl seara.

ACTUALITATEA
Succes internațional al scrimeriior 

români. Cea de-a 11-a ediție a com
petiției internaționale de scrimă 
„Cupa orașului Sofia" s-a încheiat 
cu succesul sportivilor români, care 
au cucerit trofeul pe echipe, două 
titluri la floretă (cu Petre Ducu și 
Carmen Leahu) și un loc doi la sa
bie (Alexandru Chiculiță). La între
cerile turneului au participat aproa
pe 80 de scrimeri din România. Gre
cia. R.D. Germană. Polonia. Iugosla
via, Italia și Bulgaria.

Azi. in divizia A la fotbal, cu în
cepere de la ora 17, opt meciuri din 
etapa a 25-a: Steaua — F.C. Argeș 
(stadionul Steaua). Dinamo — S.C. 
Bacău (stadionul Dinamo). Rapid — 
Victoria (stadionul Giulești). Uni
versitatea Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. 
Mures. Corvinul Hunedoara — Fla
căra. F.C. Olt — F.C.M. Brașov, Po
litehnica Timișoara — Petrolul, 
C.S.M. Suceava — Universitatea Cra
iova. Partida Otelul Galați — Spor
tul studențesc a fost amînată.

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs desfășurat pe stadionul „23 
August" din Capitală, dinamovista 
Daniela Costian a stabilit un nou 
record republican in proba de a- 
runcare a discului, 
de 73,78 m. Vechiul 
tinea cu 69,66 m.

cu performanța 
record ii apar-

BASCHET. Sala
Cluj-Napoca a găzduit .... 
întilnirea internațională amicală de 
baschet dintre selecționatele femi
nine ale României și R. P. Chineze. 
Partida de excelent nivel tehnic s-a 
încheiat cu scorul de 63—60 (39—22) 
în favoarea sportivelor din R.P. Chi
neză.

sporturilor din 
marți seara

ȘAH. După cum se anunță de la 
secretariatul Federației internaționa
le de șah. sferturile de finală ale 
turneului candidaților la titlul mon
dial se vor desfășura în luna au
gust. după cum urmează ; Nigel 
Short — Jonathan Speelman (într-un 
oraș din Anglia), Kevin Spragett — 
Artur Iusupov (in Canada). Jan 
Timman — Lajos Portisch (într-o lo
calitate din Belgia). Anatoli Kar
pov — Johan Hjartargon (probabil 
într-un oraș din S.U.A.).

MOTOCICLISM. Pe circuitul de 
la Jarama (Spania), in prezența a 
peste, 100 000 de'spectatori, s-au des
fășurat întrecerile unui concurs con-

tind pentru campionatul mondial de 
motociclism viteză. La clasa 500 cmc 
a terminat învingător australianul 
Kevin Magee („Yamaha"), cu o me
die orară de 133,991 km. la clasa 125 
cmc, spaniolul Jorge Martinez 
(„Derbi"), iar la clasa 80 cmc. elve
țianul Stefan Dorflinger („Krau- 
ser").

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Afganistan, cea de-a X-a 
aniversare a Revoluției din Aprilie, îmi este plăcut să vă transmit, in nu
mele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Guvernului Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, calde 
felicitări, impreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului afgan prieten pace și prosperitate.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Afganistan, dintre Partidul Co
munist Român și .Partidul Democratic al Poporului din Afganistan se vor 
dezvolta continuu, spre binele și interesul popoarelor noastre, al cauzei ge
nerale a păcii și Înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
GuvernuluiPrimul-ministru al

Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a trimis 
o telegramă tovarășului Sultan Aii 
Kestmand. președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Afganis-

tan, cu ocazia aniversării Revoluției 
din Aprilie — Ziua națională a Repu
blicii Afganistan, prin care ii adre
sează cele mai calde felicitări. îm
preună cu urări de noi succese in 
activitate.

La 27 aprilie, poporul afgan ani
versează implinirea unui deceniu 
de la revoluția democratică și 
populară care a pus capăt domina
ției cercurilor feudale și a deschis 
calea unor prefaceri economico-so- 
ciale cu caracter progresist. Aceste 
transformări sint cu atit mai sem
nificative dacă se ține seama de 
faptul că Afganistanul (suprafața 
— 655 000 kmp ; populația — 18 mi
lioane de locuitori) a moștenit o 
situație economică deosebit de 
grea. înaintea revoluției, majori
tatea zdrobitoare a țărănimii era 
lipsită de pămînt, iar regiuni în
tinse ale țării se aflau într-o stare 
de adincâ înapoiere economică. 
Una din primele măsuri adoptate 
după instaurarea noii puteri a fost 
înfăptuirea reformei agrare și crea
rea de cooperative agricole de pro
ducție. De asemenea, s-au intensi
ficat eforturile pentru valorificarea 
resurselor naturale în interesul 
poporului afgan. în ultimii ani, au 
intrat în funcțiune mai multe o- 
biective industriale, cum ar fi com
binatul de prelucrare a aluminiului 
de la Ainak sau complexul de pro
ducție și prelucrare a gazelor na
turale de la Djarkuduk. Planul de 
dezvoltare economico-socială pe 
perioada 1986—1991 prevede creș
teri însemnate ale venitului na
țional, producției industriale și ce
lei agricole.

Anul acesta, aniversarea Revolu
ției din Aprilie are loc in condițiile 
desfășurării unor evenimente de 
deosebită importanță în viața po
porului afgan. Așa cum se știe, re
cent, respectiv la 14 aprilie, au fost 
semnate la Geneva acordurile pri
vind reglementarea politică a si
tuației din jurul Afganistanului. 
Tot în această lună au avut loc 
alegerile pentru Consiliul Național 
(parlamentul), organ suprem al pu-

terii de stat. încetarea conflictului 
și ciocnirilor militare, soluționa
rea prin tratative, pe cale politică, 
a oricăror probleme, retragerea 
trupelor străine, reconcilierea na
țională și desfășurarea operei de 
reconstrucție a țării, respectarea 
dreptului poporului afgan de a se 
dezvolta în mod liber și suveran, 
așa cum dorește, fără nici un fel 
da ingerințe, sînt obiective și aspi
rații de stringentă actualitate ale 
celor mai largi cercuri ale popu
lației.

Animat de sentimente de prie
tenie față de poporul afgan, po
porul român urmărește cu interes 
și simpatie eforturile depuse de 
acesta în vederea făuririi unei 
vieți noi și consolidării indepen
denței țării. între Republica Socia
listă România și Republica Afga
nistan s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, întemeiate 
pe principiile independenței și su
veranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului-în treburile 
interne, avantajului reciproc. In ul
timii ani au avut loc diverse con
tacte și întîlniri româno-afgane. in 
cursul cărora au fost evidențiate 
posibilitățile existente pentru dez
voltarea raporturilor bilaterale pe 
plan politic, economic și in alte 
domenii de activitate, în interesul 
reciproc și, totodată, al promovării 
colaborării internaționale, al cauzei 
păcii.

Promovînd cu consecvență o po
litică de prietenie și conlucrare cu 
toate țările în curs de dezvoltare, 
cu toate statele angajate pe calea 
înnoirilor sociale și progresului 
economic, țara noastră consideră 
că adincirea relațiilor româno-af
gane corespunde pe deplin intere
selor celor două țări și popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

teatre
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Visul unei nopți de vară 
— 18,30 «IftM

• Teatrul National (114 7'1 71. Sala 
mare) : Caligula — 18: (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18; (sala Ate
lier) : între patru ochi (A)
• Filarmonica ..George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
de pian Andrei Vieru. BACH, 
BERT, CHOPIN. LISZT — 19
• Opeira Română (13 18 57) : 
de canto (foaier) —.18 
© Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Logodnicul din lună — 18
• Teatru] „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măguireanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 18; (sala Grădina Icoa
nei, 1'1 95 44) : Cîntec despre mine 
însumi — 18
© Teatrul Mic fi4 70 81) : 
pescu — 19
• TCatrul Foarte Mic 
Ana-Lia — 19,30
• Teatrul de comedie 
Regele loan — 18
• Teatrul 
Magheru) : 
Studio) : O 
18,30 
® Teatrul
14 72 34) : Cursa de
• Teatrul satiric-muzical 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : 
al II-lea — 18
© Ansamblul artistic ______
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
© Teatru] evreiesc de stat (20 39 70. 
în sala Giulești) : Și totuși o mare 
iubire — 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
De la Stan și Bran la... Muppets
— 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 13
© Circul București (10 41 95) : „Ste
lele Circului din Moscova" — 19

„Nottara 
Micul Infern 
noapte

Giulești

CU PASIUNE
(Urmare din pag. I)
Liloiu. lăcătușul Sebastian 
Mustață, bazindu-se si pe 
sprijinul de nădejde al oa
menilor din jurul lor. și-au 
asumat răspunderea să re
zolve această problemă. Și 
au rezolvat-o mai repede 
și mai bine decit se credea. 
Acum instalația funcțio
nează ori de cite ori este 
nevoie, iar calitatea piese
lor turnate primește cali
ficative maxime.

Cînd secția și-a propus 
să se angajeze in exame
nul pentru reconditionarea 
unui cap de turbionare, prin 
ateliere s-a vinturat puțin 
părerea că.........ne-am cam
întrecut măsura". Capul de 
turbionare sau arzătorul, 
cum i se poate spune mai 
simplu, a fost conceput și 
realizat intr-o tară occi
dentală cu multă faimă in 
ceea ce privește perfor
mantele tehnice pe care 
le-a atins. El funcționează 
intr-un mediu cu tempera
turi foarte ridicate de ar
derea gazelor sub presiune.

Ascultind povestea capu
lui de turbionare, chiar în 
mijlocul atelierului si ală
turi de cei pentru care a- 
gregatul a constituit o 
mare problemă și un greu 
examen, inoerc să-1 incit 
la destăinuiri pe inginerul 
Dumitru Popescu :

— Se spune că aveți 
secție oameni cu mîini 
aur ! 7.

Zîmbește. Apoi spune
admirație față de oamenii 
pe care-i conduce :

— Mîinile acestea se 
cep să migălească în

în 
de

cu

pri- 
fier

dar să și aleagă din bi
bliotecă o revistă de spe
cialitate sau o carte de 
tehnologie, fiindcă altfel 
nu se poate. Acolo unde se 
realizează produse de serie 
își spune cuvîntul și antre
namentul ; oamenii făcind 
aceleași operații ating mari 
performante. Altfel stau 
lucrurile la noi. în cele 
mai multe cazuri sintem 
puși in fata unor piese pe 
care nu le-am mai văzut 
în alte împrejurări ; deci 
trebuie să găsim 
pentru descifrarea 
noscutelor. să dăm 
de perspicacitate, 
ven tivita te.

Cind s-au strîns 
secție in jurul capului de 
turbionare să-i cerceteze 
componentele, inginerul l-a 
privit într-un anume fel 
pe Constantin Stănescu, 
șeful atelierului de lăcătu- 
șerie-cazangerie. care a lu
crat în tinerețe la Săvi- 
nești. iar la combinatul 
craiovean douăzeci și pa
tru de ani bătuti pe mu
chie. El a înțeles toate mo
tivele pentru care se în
dreptau. privirile spre el și 
a hotărit :

— îl facem in atelierul 
meu !

Apoi a fost rindul lui 
să-i privească într-un anu
me fel pe lăcătușul Ștefan 
Picu. pe cazangiul Oprea 
Celăreanu, pe frezorul Ion 
Gorun și pe sudorul Lu
cian Toma. Ei au constituit 
apoi o echipă specială de 
lucru.

Cei din atelierul special 
au trecut la pregătirea in
strumentarului necesar în

un cod 
necu- 

dovadă 
de in-

cei din

I
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Recital

Mitică Po-

(14 09 05) :

(16 64 60) :

(59 31 03. sala
18: (sala 

furtunoasă —

rsaia 
Vlena
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— 18 

„C. Tăna- 
Bclmondo
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a
© Niște băieți grozavi: * T,A
(11 03 72) — 9: 11 ; 13; 15; 17,15: 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19 
© Rezervă 
(50 51 40) —
CULTURAL 
13.30; 15,45;
(85 77 12) — 9 
© Zîmbet de
(80 49 85)
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : GRIVITA (17 08 58) — 9: 11; 
13, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11: 13
© Egreta de fildeș : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13
• Iacob ; ARTA C21 31 86) — 9: 11,30; 
14; 16,30; 19
C Extemporal la dirigentie : POPU
LAR (35 15 17) 
© Orele 11 : 
15; 17; 19 
© Actorul și 
18. Program
— 9: 11; 13 :
• Domnișoara Aurica 
vește înapoi cu mînie — 9,30: 1.1.30: 
13.30; 15,30; 19.30: STUDIO (59 53 15) 
© Misiune specială : 
(14 74 16) — 9: 11; 13;
© Atenție Vasiliok : 1
(15 61 10) — 9: 13: 15: _ . ..
© Fiecare vînător vrea să știe : BU- 
ZESTI (50 43 58) — 15: 17: 19
© Lanțul de aur : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17: 19
© Nu e ușor cu bărbații : MUNCA 
ni 50 97) — 15: 17: 19
© Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11.15: 13.30: 15,45: 
18: 20

PENTRU
„policlinică". Echipa s-a a- 
pucat de lucru. Au rămas 
în urmă eforturile în 
schimburi prelungite, greu
tățile învinse... Despre ei 
se spune acum, pe 
cuvînt. că au trecut 
menul cu nota zece.

De aceea, maistrul 
stantin Stănescu are 
.motivele să trăiască 
factii deosebite.

— Ne-am făcut datoria ! 
— mărturisește. La primul 
cap de turbionare ani lu
crat o lună de zile. La cel 
de-al doilea tot atit. Exa
menele următoare le-am 
încheiat în numai zece zile.

Lucruri asemănătoare 
s-au petrecut și se petrec 
și in celelalte ateliere ale 
secției. La cel de strungă- 
rie grea, de pildă, cînd s-a 
trecut la reconditionarea 
unor arbori cotiți ce func
ționaseră douăzeci de ani, 
maistrul Dumitru Speriatu 
a atacat noul obiectiv îm
preună cu strungarii Ion 
Vasilescu. Emanoil Barbu, 
și rectificatorii Gheorghe 
Lupescu și Aurica Șerban. 
Pentru că aceștia știu bine 
cum să lucreze acolo unde 
nu se admit tolerante de 
sutimi de milimetru.

Cu alte cuvinte. se an
gajează cu pasiune în exa
mene de înaltă competență. 
La construirea unui ba
tiu de compresor, de pildă, 
muncitorii din acest atelier 
au dat dovadă de virtuozi
tate in meserie (și compa
rația nu 
dacă avem 
asemenea 
zează prin 
i-au asigurat cele mai per-

drept 
exa-

Con- 
toate 
satis-

este 'exagerată 
în vedere că o 
piesă se reali- 
turnare. iar ei

9:

la start : FEROVIAR 
9: 11; 13: 15: 17: 19,
(83 50 13) — 9; 11,15;

18; 20. FLAMURA
: 11: 13; 15: 17: 19 

soare : FERENTARI
15: 17; 19

9:

— 15; 17; 19 
VIITORUL fio 67 40)

sălbaticii (I—II) — 15: 
pentru copii și tineret
DOINA (16 35 38)

17.30. Prl-

: LUMINA
15: 17: 19 
TTMPURI NOI 
17: 19

NOU
fecte condiții de funcțio
nare. bazindu-se pe opera
ții pretențioase de sudură).

Mihai Pufu. șeful atelie
rului de strungărie ușoară, 
dă garanții prin fapte con
crete că oamenii din colec
tivul său execută roți din
țate și alte piese cu înde- 
mînare de bijutieri.

Maistrul Constantin Stă
nescu își aduce aminte că 
atunci cînd și-a început 
activitatea în atelierul pe 
care-1 conduce se puteau 
recondiționa cam zece la 
sută din piesele și utila
jele necesare combinatului. 
Procentajul înregistrează 
astăzi nouăzeci și sase la 
sută.

Inginerul Dumitru Po
pescu. la rindul său. pre
cizează că in anul trecut 
valoarea pieselor de schimb, 
a . utilajelor noi și a recon- 
ditionărilor s-a ridicat la 
zeci de milioane de lei șl 
că în acest an valoarea lor 
o să fie cu mult mai mare.

între timp. în „policlini
că" a fost adus un „pa
cient" dificil, un agregat 
de mare gabarit, care tre
buie „pus pe picioare".

— Cind este nevoie de 
el 7 întreabă șeful secției.

— Ieri ! — spune in glu
mă cineva — ceea ce în
seamnă in obișnuința lor 
verbală că în cel mai scurt 
timp.

Cei strînși în jurul agre
gatului. cei cu mîinile de 
aur. se apucă imediat de 
treabă.

Maiștrii și muncitorii ate
lierului își dau seama că 
n-au vreme de pierdut.
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O nouă si sirălucilă afirmare a dinamismului 
politicii constructive de pace si conlucrare 

internațională a flomăniei socialiste
Da pesta două decenii, de cind s-a înscris, sub 

conducerea înțeleaptă și clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe orbita unor prefaceri economice 
și sociale fără precedent, România socialistă s-a 
afirmat și se afirmă în cîmpul vieții internaționale ca, 
o prezență din cele mai dinamice, politica sa con
structivă, de amplă deschidere spre toate orizontu
rile geografice, de promovare a unor relații de con
lucrare prietenească cu toate statele lumii, indife
rent de sistemul social-politic, bucurîndu-se, pretu
tindeni, de o binemeritată prețuire și considerație.

Acest adevăr, unanim recunoscut, exemplara con
tinuitate a unor orientări politice ce și-au dovedit 
și își dovedesc rodnicia și-au găsit, o dată in 
plus, o elocventă confirmare în NOUL ITINERAR 
DE PACE Șl COLABORARE ' AL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU - strălucită acțiune politică, a 
cărei arie a cuprins vizite oficiale în Indonezia, 
Australia, Vietnam, Mongolia, precum și o întâlnire 
prietenească în Pakistan.

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-afgan

Sub auspiciile înaltu
lui prestigiu internațional. 
Desfășurată la foarte scurtă vre
me după vizita in țări de pe pă- 
mintul Africii si adăugindu-se isto
ricelor itinerare din anii prece
dent!, noua misiune de pace și co
laborare vine să contureze și mai 
puternic amploarea relațiilor in
ternaționale ale României, ce aco
peră fără excepție toate zonele și 
continentele globului.

Firește, fiecare din țările vizitate 
își are condițiile sale distincte, sta
diul de dezvoltare si particularitățile 
sale proprii — Indonezia este un 
stat in curs de dezvoltare, Austra
lia, un stat capitalist cu o econo
mie dezvoltată, Vietnamul și Mon
golia, state angajate pe calea edifi
cării orinduirii socialiste — pro
blemele cu care se confruntă 
sint diferite ; in funcție de ase
menea caracteristici, relațiile Româ
niei cu fiecare din aceste țări in 
parte prezintă trăsături specifice. 
Dar, dincolo de aceste deosebiri, 
din întregul it.inerar se pot desprin
de anumite concluzii comune, anu
mite caracteristici fundamentale.

Pe tot parcursul său, la Jakarta, 
ca și la Canberra, la Hanoi, ca și 
la Ulan Bator, multiple au 
fost, astfel, manifestările ilustrînd 
prestigiul internațional de care 
se bucură personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, fău
ritorul României moderne, eminent 
om de stat al vremurilor noastre, 
față de tenacitatea și abnegația cu 
care acționează în vederea înfăp
tuirii dezideratelor celor mai scum
pe ale popoarelor de pretutindeni.

„Poporul indonezian — declara in 
acest sens președintele SUHARTO 
al Indoneziei, adresîndU-se șefului 
statului român — recunoaște in 
dumneavoastră pe conducătorul care 
a izbutit să conducă cu succes po
porul român spre mari succese, 
reușind să situeze România pe o 
poziție deosebită pe arena politică 
internațională". In același spirit, 
primul-ministru al Australiei. RO
BERT HAWKE, a ținut să eviden
țieze „pozițiile independente adop
tate de România, sub' conducerea 
dumneavoastră, in problemele im
portante" ale vieții internaționale, 
alta personalități politioe din Austra
lia elogiind „gindirea creatoare", care 
a dus la realizarea unor proiecte e- 
conomice de anvergură. „Sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român, 
urmind tradițiile revoluționare, a 
transformat România dintr-o țară 
agricolă slab dezvoltată intr-o țară 
cu o industrie modernă și o agri
cultură dezvoltată", a declarat, la 
rîndul său, secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Vietnam. NGUYEN VAN LINH, care 
a dat o înaltă apreciere „rezultatelor 
mărețe obținute de poporul frate 
român". Iar secretarul general al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, JAMBIN BATMUNH, 
â salutat în persoana înaltului oas
pete pe „conducătorul remarcabil 
de partid și de stat al României so
cialiste, una din personalitățile de 
seamă ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, mili
tant pentru cauza socialismului, 
pentru pace și colaborare intre po
poare".

în ansamblul manifestărilor o- 
magiale ce au caracterizat întregul 
itinerar și-au găsit, totodată, expre
sie considerația și prețuirea deose
bite față de personalitatea tovarășei 
Elena Ceaușescu, a cărei contribu
ție la progresul României este bine 
cunoscută și a cărei remarcabilă o- 
peră științifică intrunește o largă 
recunoaștere internațională, ca șl 
activitatea sa constantă pentru an
gajarea tot mai fermă a științei în 
slujba apărării păcii în lume.

Sint toate acestea, neîndoios, e- 
locvente mărturii ale ecoului de 
care se bucură pe toate meridianele 
politica României socialiste, care, 
angrenată într-un amplu efort con
structiv, acționează, în același timp, 
pentru instaurarea unui climat in
ternațional nou, care să pornească 
de la realitatea că, oricîte deosebiri 
le-ar separa, statele și popoarele 
trăiesc, în fond, pe una și aceeași 

r
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
PRIMIRE. Premierul Consiliului 

da Stat al R.P. Chineze. Li Peng, 
l-a primit, la Beijing, pe secretarul 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia. Budimir Loncear, 
aflat în vizită oficială. Agenția 
China Nouă relevă că a fost ex
primată, cu acest prilej, satisfacția 
ambelor părți în legătură cu evolu
ția relațiilor bilaterale, precum și 
hotărîrea de a acționa în vederea 
extinderii lor în continuare.

RELAȚIILE GRECO-TURCE. 
Primul-ministru al Greciei, An
dreas Papandreu, și premierul 
turc, Turgiit Ozal, au procedat la 
un schimb de mesaje referitor la 
ultimele evoluții in relațiile din
tre cele două țări. Schimbul de 
mesaje, s-a anunțat la Atena, a

planetă, aceleași fiind și interesele 
lor fundamentale, aspirațiile de inde
pendență. libertate și pace.

Extinderea colaborării, în 
interesul dezvoltării pașnice. 
Decurgind sub semnul stimei și 
înțelegerii reciproce, convorbirile la ' 
nivgl inalt au reliefat voința co
mună de a așeza temelii cit mai 
trainice și stabile relațiilor bilate
rale și a lărgi mereu conlucrarea 
pe planul vieții internaționale.

Potențialul României și al țărilor 
vizitate, caracterul complementar al 
economiilor lor oferă perspective 
din cele mai prielnice dezvoltării 
schimburilor comerciale și acțiunilor 
de cooperare în domeniile cele mai 
diverse — de la industria prelucră
toare și cea extractivă pină la agri
cultură și transporturi — convenin- 
du-se cu fiecare din aceste țări in 
parte intensificarea contactelor și 
întreprinderea unor măsuri practice 
necesare pentru a valorifica, pe baze 
reciproc avantajoase, ca între parte
neri egali în drepturi, posibilitățile 
largi existente.

Cu atit mai mult în condițiile de 
azi. cind. grație progresului tehnic 
al mijloacelor de comunicație, dis
tanțele geografice se reduc mereu, 
iar globul devine tot ..mai mic“._ de
părtarea dintre România si țările 
respective nu poate constitui un im
pediment în calea extinderii colabo
rării. Este semnificativ in acest sens 
și proiectul australian de extindere 
a experienței pozitive în ce priveș
te livrările de cărbune cocsificabil și 
minereu de fier contra unor pro
duse industriale românești, concret 
avindu-se in vedere ■ transportarea 
minereului de fier din Australia spre 
Europa răsăriteană prin utilizarea 
Canalului Dunărea — Marea Neagră, 
ceea ce pune o dată mai mult în 
lumină însemnătatea economică in
ternațională deosebită a acestei im
presionante căi navigabile.

Nu mai puțin importante sint în
țelegerile privind dezvoltarea, in 
continuare, a colaborării pe tărimul 
științei, tehnicii, culturii, extinderea' 
iegăturilor pe linia organismelor și 
organizațiilor politice și obștești, 
toate acestea fiind de natură să ducă 
la o mai bună cunoaștere și o mai 
strînsă conlucrare a popoarelor, sub 
egida unei noi gindiri și a unor ac
țiuni rodnice reciproc avantajoase.

Amplificarea conlucrării interna
ționale multilaterale este, desigur, 
posibilă numai intr-o atmosferă de 
liniște și pace și tocmai de aceea un 
alt element comun ce s-a reliefat 
cu putere pe parcursul dialogului la 
nivel inalt este consensul asupra 
marelui adevăr că problema funda- 
mentalg, imperativul cel mai arzător 
al contemporaneității il constituie 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, in primul rînd nu
cleară, ca o condiție esențială a 
afirmării dreptului suprem al po
poarelor la viață, la existență libe
ră și demnă. Cu satisfacție se poa
te constata că deși țările vizitate 
sint atit de diferite ca dimensiuni 
sau poziții, pretutindeni. ideile 
României și-au găsit confirmări 
strălucite, manifestîndu-se o largă 
raliere și adeziune la ele — ceea 
ce confirmă deplina lor valabilitate.

Nu incape îndoială că obiectivul 
lichidării treptate. în etape, ajun- 
gîndu-se pină la eliminarea to
tală a armelor nucleare strategice, 
încetarea tuturor experiențelor ato
mice, interzicerea și distrugerea ar
melor chimice, reducerea radicală a 
mijloacelor de luptă convenționale, 
a efectivelor și cheltuielilor militare 
ar corespunde, așa cum s-a subliniat 
în convorbirile purtate, intereselor 
vitale ale umanității. în condițiile in
terdependențelor tot mai strânse ale 
lumii în care trăim, apare, totodată, 
limpede influența pe care ar avea-o 
realizarea securității europene asu
pra ansamblului climatului politic 
mondial, după cum crearea unor 
zone ale păcii și colaborării, libere 
de arma nucleară in Balcani, res
pectiv in regiunea Asiei și Oceanu
lui Pacific, ar înrîuri binefăcător si
tuația nu numai din zonele respec
tive, ci și de pe toate continentele.

Primatul tratativelor în so
luționarea problemelor con
temporane. Noul itinerar a avut 
lo-c într-un moment cînd în diverse

fost prilejuit de primirea la 
Ankara de către primul-ministru 
turc a trimisului special al pre
mierului elen, Christos Maharit- 
sas.

ADERARE. Guvernul Arabie) 
Saudite a hotărît aderarea tării la 
Tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare — au anunțat surse 
oficiale de la Riad. Se precizează 
că această hotărîre a fost luată în 
cadrul ședinței guvernului, la pro
punerea ministrului saudit de ex
terne. prințul Saud Al-Faysal.

ALEGERI. în Coreea de Sud 
s-au desfășurat, marți, alegeri 
parlamentare. în vederea ocupării 
celor 299 locuri în Adunarea Na
țională. Pină la anunțarea rezulta
telor definitive, agențiile de presă 

regiuni ale luniii. inclusiv in zonele 
vizitate sau in apropierea lor, se 
mențin un șir de focare de încorda
re și conflict, persistă confruntări 
armate, cu urmări tragice. în ase
menea împrejurări, schimburile de 
vederi la nivel inalt au evidențiat 
postulatul pentru a cărui traducere 
in viață președintele României mi
litează cu atita consecventă, potrivit 
căruia unica modalitate de soluțio
nare a conflictelor existente o con
stituie tratativele, care să aibă ca 
bază indispensabilă de pornire recu
noașterea dreptului suveran al fie
cărui popor de a-și decide singur 
soarta, cu excluderea oricărui ames
tec din afară. Realitățile arată, că, 
practic, toate situațiile de conflict 
actuale s-au produs ori au căpătat 
un caracter cronic tocmai datorită 
încălcării acestui drept, restabilirea 
sa fiind singura cale de natură să 

Te pună capăt. în acest spirit, itine
rarul a permis desprinderea unor 
concluzii concrete pentru a se ajun
ge la o reglementare globală, traini
că și justă a situației din Orientul 
Mijlociu, pentru incetarea neîntîrzia- 
tă a sîngerosului război dintre Irak 
și Iran, pentru soluționarea Droble- 
melor din Afganistan sau Kampu- 
chia ori America Centrală și reali
zarea unei largi reconcilieri națio
nale în cazul tuturor acestor țări. 
Neîndoios, cristalizarea unor aseme
nea concluzii se înscrie ca o impor
tantă contribuție a României la stin
gerea vilvătăilor unor conflicte ce 
grevează de atîta vreme viata in
ternațională.

O altă trăsătură comună a schim
burilor de opinii a constituit-o evi
dențierea legăturii nemijlocite dintre 
cerința menținerii păcii și necesita
tea lichidării subdezvoltării, a de
calajelor crescînde dintre țările 
bogate și cele sărace. Și de data 
aceasta, președintele țării noas
tre a subliniat urgența cu care 
se impun eradicarea politicii mone- 
tar-financiare inechitabile și a mă
surilor protecționiste promovate de 
țările dezvoltate, reglementarea pro
blemei tot mai apăsătoare a datorii
lor externe ale țărilor în curs de 
deZvdltâre. edificarea noii brdini e- 
conomice mondiale — organizarea 
unei conferințe sub egida Q.N.U.. cu 
participarea atît a țărilor dezvoltate, 
cît și a țărilor în curs de dezvoltare, 
fiind cadrul cel mai nimerit pentru 
a se ajunge la soluții reciproc ac
ceptabile.

O largă convergență de poziții s-a 
înregistrat și în celelalte aspecte in
ternaționale abordate — de la con
damnarea politicii de apartheid a 
autorităților din Africa de Sud și 
reafirmarea solidarității cu lupta 
dreaptă a poporului namibian pină 
la imperativul creșterii rolului O.N.U. 
in asigurarea păcii și întărirea secu
rității în lume și dezvoltarea colabo
rării între țările membre.

Sint tot atîtea temeiuri care vin 
să dea un relief deosebit acestei noi 
acțiuni politice de amplu răsunet, 
subliniindu-i semnificațiile pentru 
dezvoltarea colaborării bilaterale, ca 
și contribuția de mare valoare adusă, 
și de această dată, de România la 
elaborarea unor soluții îndrăznețe 
marilor probleme ale actualității.

Satisfacția profundă, adeziunea și 
aprobarea deplină manifestate de 
întregul popor față de rezultatele 
rodnice ale itinerarului de pace în 
Asia și zona Pacificului, față de ac
tivitatea prestigioasă desfășurată și 
cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. se îmbină 
— așa cum s-a arătat și in telegra
mele adresate din toate colțurile țării 
secretarului general al partidului — 
cu reînnoirea angajamentului oame
nilor muncii de a acționa cu vigoare 
sporită pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidu
lui și statului. Toate acestea dau o 
nouă expresie hotărîrii oamenilor 
muncii de a transpune neabătut in 
viață hotărîrile Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., de a înfăptui. în cele mai 
bune condiții, programele de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră, cu 
conștiința că aceasta răspunde inte
reselor propășirii României socialis
te. aspirațiilor generale de pace, li
bertate și progres,

Romulus CAPLESCU

remarcă fundalul de violență și 
acțiunile de protest care au marcat 
scrutinul parlamentar, ampla con
centrare de forte polițienești la 
centrele ide votare, unde au fost 
operate arestări. La închiderea ur
nelor, grupările de opoziție au 
acuzat partidul de guvernâmint că 
a manipulat alegerile.

TURNEU. Primul-ministru al 
Japoniei, Noboru Takeshita. va în
treprinde. de la 29 aprilie, un 
turneu politic vest-european, ale 
cărui etape sint Italia, Marea Bri- 
tanie și R.F.G., primul de acest 
gen de la preluarea mandatului de 
șef al guvernului. în toamna anu
lui trecut. Observatorii politici din 
Tokio apreciază că principala pro
blemă pe agenda de întrevederi a 
premierului o constituie evoluția 
relațiilor comerciale dintre C.E.E. 
și Japonia, deficitul „celor 12“ la 
acest capitol al comerțului lor ex
terior ridieîndu-se la 20 miliarde 
dolari în 1987.

COSMONAUȚII SOVIETICI Vla
dimir Titov și Musa Manarov își 
continuă activitatea la bordul sta

KABUL 26 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al ■ Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-au trans
mis tovarășului Najibullah, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan, președintele Repu? 
blicii Afganistan, calde felicitări si 
.cele mai bune urări cu prilejul ce
lei de-a X-a aniversări a Revoluției 
din Aprilie, iar poporului afgan 
prieten urări de bunăstare și pace.

Mulțumind, tovarășul Najibullah a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres pentru po
porul român.

Schimbul de mesaje a avut loc 
cu prilejul primirii de către tova
rășul Najibullah a delegației Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Constantin Radu, mem
bru al C.C. al P.C.R., viceprim-mi-

ORIENTUL MIJLOCIU

Rezoluție a Consiliului de Securitate 
în legătură cu asasinarea comandantului-șef adjunct 

al Forțelor Revoluției Palestiniene
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres) 

— Consiliul de Securitate, reunit în 
legătură cu asasinarea, la Tunis, a 
lui Khalil Al-Wazir. comandant-șef 
adjunct al Forțelor Revolpției Pa
lestiniene. a adoptat — cu 14 voturi 
pentru, nici unul contra și o abți
nere (S.U.A.) — o rezoluție în care 
este exprimată profunda îngrijora
re cu privire la acest act de agresiu
ne. care pune in pericol pacea, secu
ritatea și stabilitatea în regiunea

Convorbiri
DAMASC 26 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, a părăsit 
marți Damascul, după o vizită în Si
ria. După cum informează agenția 
KUNA, el a avut convorbiri cu 
Hafez Al-Assad, președintele Siriei, 
și cu Abdul Halim Khaddam, vice
președinte. in legătură cu relațiile 
siriano-palestiniene, situația din ca
drul O.E.P. și mijloacele de spriji
nire a mișcării palestinienilor din 
teritoriile arabe ocupate. Au fost e-

LIBAN Vii proteste împotriva atentatelor 
comise de elemente extremiste

BEIRUT 26 (Agerpres). — O grevă 
generală a fost organizată in orașul 
Tripoli, din nordul Libanului, in 
semn de protest față de continuarea 
atentatelor cu explozivi comise de 
elemente extremiste.

Toate organizațiile politice și reli
gioase din orașul-port nord-libanez 
au condamnat cu fermitate actul cri
minal săvirșit sîmbătă de persoane

Dobînzile excesive amenință grav dezvoltarea 
Americii Latine

Lucrările sesiunii ministeriale a C.E.P.A.L.
BRASILIA 26 (Agerpres). — La 

Rio de Janeiro continuă lucrări
le celei de-a 22-a sesiuni, la nivel 
ministerial a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină și Ca
raibi (C.E.P.A.L.) — informează a- 
genția Prensa Latina. Participanții 
analizează căile de soluționare echi
tabilă a problemei datoriei externe, 
intensificarea cooperării in sprijinul 
dezvoltării, măsuri de stabilizare e- 
conomică.

Principalul document supus dezba
terii subliniază că dezvoltarea țări
lor din regiune continuă să fie îm
piedicată de o realitate internațio

Protecționismul comercial - frină în calea exporturilor 
„lumii a treia**

GENEVA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele „Grupului celor 77“, am
basadorul ecuadorian Galo Leoro, a 
criticat protecționismul comercial 
promovat de statele industrializate, 
care frinează exporturile țărilor în 
curs de dezvoltare. El a făcut aceas
tă declarație la deschiderea celei 
de-a 34-a sesiuni a conducerii Con
ferinței O.N.U. pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), de la Ge

Criza de guvern din Belgia continuă 
de peste patru luni

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Negocierile dintre oele cinci parti
de belgiene chemate să formeze un 
nou guvern au fost întrerupte din 
cauza divergențelor profunde dintre 
formațiunile politice respective.

Liderul social-creștin Jean-Luc 
Dehaene. însărcinat cu formarea 
noului guvern, a prezentat regelui 
Baudouin un raport asupra rezulta
tului consultărilor sale, informează 

ției orbitale „Mir". în ultimele zile 
ei au efectuat o serie de expe
riențe științifice și au desfășurat 
observări vizuale ale teritoriului 
Uniunii Sovietice. Scopul lucrări
lor l-au constituit urmărirea dez
voltării sezoniere a florei și cule
gerea de informații cu privire la 
situația ecologică în regiunile în 
care are loc o intensă activitate in
dustrială. Se au în vedere studie
rea in continuare a ionosferei și 
magnetisferei terestre.

DROGURI. R.F. Germania a 
devenit piața principală a comer
țului ilicit de droguri din Europa 
occidentală, a declarat șeful sec
ției droguri a direcției financiare 
Hamburg, la o reuniune pe teme 
medicale desfășurată la Bad 
Segeberg. El a relevat că anual în 
R.F.G. se comercializează pe piața 
ilicită 13 tone de heroină, cu o va
loare estimată la 15 miliarde mărci. 
Problema drogurilor in R.F.G. a 
atins dimensiuni grave, peste trei 
milioane de tineri în virstă între 
10 și 20 de ani consumind cel pu
țin o dată droguri. Numărul 
toxicodependenților ieste estimat la 
peste 100 000. 

nistru al guvernului, care participă 
la festivitățile de la Kabul prilejuite 
de sărbătoarea națională a poporu
lui afgan — cea de-a X-a aniversare 
a Revoluției din Aprilie.

în cadrul întrevederii au fost 
evocate raporturile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Democratic al 
Pbporului din Afganistan, dintre 
România și Afganistan, exprimîn- 
du-se dorința de a se acționa pen
tru dezvoltarea lor pe diverse pla
nuri. in interesul și spre binele po
poarelor român și afgan, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

★
KABUL 26 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a X-a aniversări a Re
voluției din Aprilie, la Kabul au avut 
Joc parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii.

în tribuna oficială au fost pr.ezenți 
conducători de partid și de stat, pre
cum și oaspeți de peste hotare, in- 
fomează agenția T.A.S.S.

mediteraneană. în document este 
condamnată’ ferm agresiunea împo
triva suveranității și integrității te
ritoriale ale Tunisiei. Rezoluția re
levă. totodată, că atentatul constituie 
o încălcare flagrantă a Cartei Na
țiunilor Unite, a dreptului interna
țional și a normelor internaționale 
de comportare și lansează chemarea 
către toate statele membre ale O.N.U. 
de a lua măsuri in vederea pre
întâmpinării unor asemenea acte.

la Damasc
vocate, totodată, probleme ale pre
conizatei reuniuni arabe la nivel 
inalt.

Potrivit agenției Q.N.A., Yasser 
Arafat a avut o întrevedere cu Geor
ge Habache, secretar general al 
Frontului pentru Eliberarea Palesti
nei. Nayef Hawatmeh, secretar ge
neral al C.C. al Frontului Democra
tic pentru Eliberarea Palestinei, Ta
lat Yaqoub, lider al Frontului de E- 
liberare a Palestinei. Suleiman Al 
Naiyab, secretar general al Partidu
lui Comunist Palestinian.

neidentificate, în urma căruia și-au 
pierdut viața cel puțin 66 de per
soane, iar numeroase altele au fost 
rănite.

Cu greva celor 500 000 de locuitori 
ai orașului Tripoli s-au solidarizat și 
locuitorii orașului Saida din regiu
nea sudică libaneză, informează agen
ția Taniug.

nală potrivnică, respectiv _ datoria 
externă ce nu poate fi plătită in 
condițiile actuale, cu dobinzi exce
sive și fără o dezvoltare economi
că susținută. Depășirea crizei — se 
arată în document — reclamă a- 
brogarea numeroaselor restricții ex
terne și interne derivind din contex
tul internațional, ceea ce necesită 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, restructurarea sis
temului monetar și financiar mon
dial. corectarea gravelor dezechilibre 
ale economiei mondiale, care frî- 
nează progresul economic si social 
al statelor din regiune.

neva. Ambasadorul ecuadorian a re
levat că în anul care a trecut de la 
lansarea ..Rundei Uruguay'" privind 
negocierile multilaterale din cadrul 
G.A.T.T. situația schimburilor co
merciale a continuat să se deterio
reze. in pofida angajamentelor asu
mate de diverse state, țările în curs 
de dezvoltare avind puternic de su
ferit din cauza acestei evoluții.

agenția EFE. După primirea sa de 
către șeful statului. Dehaene nu a 
făcut nici o declarație si nici nu a 
anunțat data cînd ar urma să reia 
consultările pentru soluționarea cri
zei guvernamentale, care durează de 
circa 135 de zile. între timp, pro
blemele curente ale țării sint re
zolvate de cabinetul demisionar, con
dus de Wilfried Martens.

CONTAMINARE. Riul Inima 
din apropierea capitalei nipone a 
fost declarat „zonă extrem de pe
riculoasă" ca urmare a deversării 
în apele lui a peste 500 de litri de 
lichid industrial ce conținea circa 
35 de kilograme de cianură de po
tasiu. După cum apreciază agenția 
Kyodo, cianura de potasiu dizolva
tă în apele riului este suficientă 
pentru a ucide cîteva zeci de mii 
de oameni. Autoritățile au luat 
măsuri excepționale de securitate 
pentru a preveni populația locală 
să intre în contact cu apa conta
minată. Pericolul constă în faptul 
că riul Iruma se varsă intr-un 
mare lac de acumulare ce alimen
tează cu apă potabilă circa 6 mi
lioane de locuitori ai orașului 
Tokio.

DECIZIE A F.A.O. Organiza
ția Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) va 
acorda ajutoare alimentare de ur
gență in valoare de 8,5 milioane 
dolari unui număr de patru țări a- 
fricane — Malawi, Zimbabwe. Dji
bouti și Somalia — s-a anunțat la 
sediul din Roma.

Irosirea resurselor in scopuri militare 
nu mai poate fi tolerată 

Conferință internațională consacrată problemelor dezarma 
ți dezvoltării

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — La sediul din New York al 
Națiunilor Unite au început lucră
rile conferinței internaționale eu 
tema „Dezarmarea și dezvoltarea : 
condițiile păcii și securității din 
punctul de vedere al lumii a treia", 
la care participă oameni politici, 
activiști pe tărîm obștesc, savanți și 
cercetători din diferite țări.

Luind cuvîntul in cadrul dezbate
rilor, președintele Internaționalei So
cialiste, Willy Brandt, a relevat ne

În favoarea ratificării tratatului 
sovieto - american

Declarația liderului minorității
WASHINGTON 26 (Agerpres). —■ 

Liderul minorității republicane din 
Senatul american. Robert Dole, a 
subliniat că Tratatul sovieto-ameri- 
can cu privire la eliminarea rache
telor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune poate șl trebuie să fie ra
tificat de Camera Superioară cit mai

Pentru punerea în afara
MANILA 26 (Agerpres). — Proiec

tul constituțional filipinez vizind 
interzicerea armelor nucleare pe te
ritoriul țării, aprobat anterior de co
mitetele senatoriale pentru apărare 
națională și relații externe, a fost 
prezentat spre dezbatere Camerei Su
perioare (Senatul) a parlamentului 
Republicii Filipine. Proiectul de lege 
prevede interzicerea amplasării, de
pozitării sau folosirii de armament 
sau de încărcături nucleare pe teri
toriul țării, inclusiv in cadrul bazelor 
militare ale Statelor Unite aflate pe 
teritoriul Filipinelor. De asemenea, 
proiectul, susținut prin ample mani
festații de opinia publică națională, 
prevede neangajarea țării in nici una 
din acțiunile, tratatele sau acordurile 
pe plan regional sau internațional in 
care sint implicate arme nucleare.

S.U.A. au prelungit embargoul comercia 
împotriva Republicii Nicaragua

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Intr-o declarație difuzată de Casa 
Albă, președintele Ronald Reagan a 
anunțat decizia de a prelungi cu 
incă șase luni embargoul comercial 
american împotriva Republicii Nica
ragua. instituit în mai 1985. Sancțiu
nile economice ale S.U.A. împotriva 
Republicii Nicaragua — care au fost 
criticate de numeroși oameni poli
tici americani și de guvernele mul
tor state din America Latină și de 
pe alte continente — interzic impor
tul în S.U.A. al oricăror produse 
nicaraguane și exportul de mărfuri 
americane către această țară. De a- 
semenea. au fost instituite interdic
ții in privința pătrunderii navelor si

Noi pași pe calea normalizării relațiilor 
dintre Etiopia și Somalia 

Retragerea efectivelor militare amplasate la frontiera comu
ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — 

Etiopia și Somalia au procedat la o 
retragere a efectivelor lor militare 
amplasate la frontiera comună — a 
anunțat agenția etiopiană de presă, 
reluată de agenția China Nouă. Re
tragerea concomitentă a efectivelor

Perspectivele unui acord privind independe: 
Namibiei

LUANDA 26 (Agerpres). — Con
ducerea Angolei — a declarat pre
ședintele Eduardo dos Santos — de
pune eforturi diplomatice intense 
pentru ca. după inițierea dialogu
lui cu S.U.A. și. indirect, cu Africa 
de Sud. să fie realizat un acord 
privind independența Namibiei, pe 
baza Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., relatează a-

„FURTUL DE INTELIGENȚĂ" 
DE PE CONTINENTUL AFRICAh 

Dezvăluirile acuzatoare ale unui document al Corni 
economice a O.N.U. pentru Africa

Practicile și jaful neocolonialist 
îmbracă în Africa, la fel ca și în 
celelalte zone ale planetei unde se 
află țări în curs de dezvoltare, for
me din cele mai diferite. într-un 
recent raport privind exploatarea 
resurselor financiare și materiale 
ale țărilor din Africa, secretarul 
general al O.N.U. arăta că. anual, 
țările bogate extrag de pe conti
nentul cu cel mai mare număr de 
țări sărace profituri de două ori 
mai mari decît capitalurile pe care 
le investesc sau le acordă sub for
mă de împrumut. în 1986 — se sub
linia în raportul menționat — in
trările de capital in Africa au fost 
de 18 miliarde dolari, iar veniturile 
stoarse s-au ridicat la 34 miliarde 
dolari.

Zilele acestea, buletinul „Feature" 
a inserat un nou document, elabo
rat de Comisia economică O.N.U. 
pentru Africa. Acesta se refe
ră la „The African Brain Drain", 
respectiv la „scurgerea" de ca
dre calificate din Africa spre ță
rile capitaliste dezvoltate, acțiune 
care — potrivit raportului mențio
nat — „se dovedește a fi o serioasă 
piedică în calea dezvoltării" țări
lor continentului.

Iată ce relatează documentul Co
misiei economice O.N.U. pentru 
Africa :

Aproape că nu există țară afri
cană care să nu fie afectată de 
„furtul de inteligență", fenomen 
care continuă să înrăutățească si
tuația economică a acestor țări. 
Intre 1960 și 1987. circa 70 000 de 
africani cu studii superioare au pă
răsit continentul — cifră egală cu 
aproape 30 la sută din întreaga 
forță de muncă cu o asemenea ca
lificare existentă in țările africane 
in zilele noastre. Cei din țările 
anglofone sint recrutați in Anglia, 
Statele Unite și Canada. în.timp ce 
tinerii specialiști provenind din ță

cesitatea recunoașterii largi și sp 
jinirii active a conceptului de se< 
ritate generală, arătind că in lurr 
contemporană, caracterizată prin 
xistența unor strînse interdepend» 
•țe. „securitatea națională nu r 
poate fi definită unilateral si pe 
plan militar îngust". Pe tem 
lung, a. declarat vorbitorul. Irosii 
resurselor în scopuri militare i 
ționale va deveni insuportabilă, i 
pentru Nord, cit și pentru Sud.

republicane din Senatul S.U
curînd posibil. El a arătat că ai 
document ar trebui ratificat înaj 
de Întâlnirea sovieto-americană 
nivel inalt ce va avea loc la Mos 
va intre 29 mai și 2 iunie. Trat 
— a spus Robert Dole — nu t 
zintă probleme care să justific 
întîrziere în aprobarea șa de Se

legii a armelor nuclea
ROMA 26 (Agerpres). — Ars» 

Iele nucleare acumulate în pre 
în lume sint mai mult decît sufle 
te pentru distrugerea complete 
omenirii, se subliniază în docume 
adoptat de participanții la reunii 
Comitetului executiv al Organiz 
internaționale a primarilor pe 
pace prin solidaritate intre orașe 
cărei lucrări s-au desfășurat in 
șui italian Como. Se subli 
ză necesitatea lichidării armelor 
cleare, distrugerii armelor chimi 
bacteriologice și reducerii celor 
venționale, interzicerii comerțull 
arme și diminuării cheltuielilor 
Iitare. Fondurile astfel eliberat» 
arată in document, ar trebui fol 
la soluționarea unor probleme 
nomice cu . care se confruntă | 
în curs de dezvoltare.

avioanelor nicaraguane in port 
și pe aeroporturile S.U.A.

MANAGUA 26 (Agerpres). — 
Misterul nicaraguan al Apărări 
dezmințit că forțe ale Armatei F 
lare Sandiniste (E.P.S.) ar fi atac 
post de frontieră în Honduras - 
formează agenția Prensa Latin; 
purtător de cuvint al E.P.S. a 
ciat că denunțul forțelor armate 
duriene referitor la o acțiune 
tară a trupelor nicaraguane, car» 
fi desfășurat la 13 aprilie, împ» 
localității de frontieră Suji, cons 
o maitevră a administrației S.U. 
a crea pretexte prin care să 
că Nicaragua nu îndeplinește 
duriie de pace in America Cer

militare ale celor două țări — 
clarat un purtător de cuvint t 
nisterului de Externe al Etiof 
a fost efectuată în conformit» 
Acordul privind normalizarea 
ilor bilaterale semnat de cele 
țări la începutul lunii aprilie.

genția A.D.N. In ultima vremi 
arătat șeful statului angolez 
aceste convorbiri au fost înreg 
progrese.

Angola apreciază că sen 
unui acord corespunzător es1 
sibilă dacă partenerii de discu 
da dovadă de mai multă sup 
bunăvoință — a spus prese 
Eduardo dos Santos.

rile francofone sint atrași in B 
și Franța. Ținind seama că ma 
tatea cadrelor calificate pe 
le-au pierdut țările africane si 
virstă de 25—35 de ani, insei 
că pagubele aduse acestor țări 
irecuperabile. U.N.C.T.A.D. , 
ciază că valoarea unui imigra, 
calificare superioară reprezin 
jur de 184 000 dolari. Aceasti 
seamnă că pierderile Africii 
imense.

In continuare, raportul ara 
țări care duc lipsă acută de 
cu pregătire înaltă se văd pr 
an.de an, de o bună parte dil 
Numai 33 la sută din medicii 
golezi lucrează in țara lor. Ug 
una din cele mai sărace țări » 
glob, a pierdut 50 la sută din 
sonalul științific și tehnic. Pc 
datelor din 1985, in acel an in 
ța, de exemplu, numărul mec 
și profesorilor proveniți din 
neea. Algeria, Madagascar și '. 
era mai mare decît cifra cai 
calificate existente in țările re 
tive in domeniile menționate.

Un observator al vieții afi 
își pune, firește. întrebarea : „ 
este Africa intr-o situație dis 
tă Răspunsul la această ini 
re este : „Pentru că i s-au 
cadrele calificate".

Chiar dacă răspunsul de m 
este incomplet, căci la ,. 
crejerelor" se adaugă nenur 
alte forme de jaf și spoliei 
lucru rămine indiscutabil : ir 
dițiile in care penuria de spe» 
și cadre calificate este ur 
principalele probleme cu ca 
confruntă țările africane, a a 
pentru racolarea acestora, 
expatria prin promisiuni, a> 
sau avantaje materiale înseai 
proceda in modul cel mai iii 
scrupule, a săvirși ’o ade 
crimă împotriva acestor stat»
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