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DESFĂȘURATĂ Lfl INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU.
înscriind o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea

relațiilor româno - sovietice

s-a Încheiat vizita oficiala de prietenie
A TOVARĂȘULUI ANDREI ANDREEVICIGROMÎKO
Ceremonia
plecării
din Capitală
Sîmbătă s-a încheiat vizita oficială
de prietenie pe care a efectuat-o in
tara noastră, la invitația. tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Andrei Gromiko. mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice, președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.
Ceremonia plecării Înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul Otopeni. Deasupra salonului oficial se
aflau portretele tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășului
Andrei Gromiko. încadrate de dra
pelele de stat ale celor două țări.
Tovarășii Nicolae Ceausescu si An
drei Gromiko. tovarășele Elena
Ceausescu si Lidia Gromiko au so
sit împreună la aeroport.
Numeroși oameni ai muncii din
întreprinderi si instituții buctireștene nrezenti aici au salutat ne cei doi
conducători cu vii si îndelungi
aplauze.
Erau de fată membri si membri
■upleanti ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. a! P.C.R.. secretari ai
Comitetului Central al partidului,
membri ai C.C. ăl P.C.R.. ăi Consi
liului de Stat si ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale,
organizații de masă si obștești, ge
nerali. alte persoane oficiale.
Pe aeroport se aflau, de asemenea,
ambasadorul României la Moscova
*1 ambasadorul Uniunii Sovietice la

rindul său, președintelui Republicii
Irak un cald salut, iar poporului ira
kian prieten cele mai bune urări de
prosperitate și pace.
în timpul convorbirii a fost rele
vată dorința de a amplifica in conti
nuare. pe multiple planuri, relațiile
de colaborare româno-irakiene in
spiritul ințelegerilor convenite la cel
mal inalt nivel. în acest cadru a fost
evidențiat rolul ce revine comisiei
mixte guvernamentale in' identifica
rea de noi căi și modalități de acțiu
ne, menite să ducă la dezvoltarea
mai puternică a cooperării economi
ce, și tehnico-științifice, la diversifi
carea schimburilor comerciale dintre
România și Irak, în folosul și spre
binele ambelor țări și popoare.

Abordîndu-se unele aspecte actua
le ale vieții politice mondiale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea soluționării pe cale
pașnică, prin tratative, a conflictu
lui dintre Iran și Irak, pe baza Re
zoluției 398 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., în interesul reci
proc, "al. cauzei păcii și înțelegerii
internaționale.
La primire a participat Iile Vădu
va. ministrul comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
președintele părții române în comi
sia mixtă guvernamentală.
Au fost de față ambasadorul
României la Bagdad și ambasadorul
Irakului la București.

//V LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
OBIECTIVE ECONOMICO-SOCIALE
CARE ANGAJEAZĂ
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Continuitatea procesului de perfecționare
în toate domeniile vieții economico-sociale

București, precum si membri ai am
basadei.
Ceremonia plecării a început cu
prezentarea onorului de către o gar
dă militară. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Uniunii Republicilor

Sovietice Socialiste Si Republicii So
cialiste România. In semn de salut
au fost trase 21 salve de artilerie.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Andrei Gromiko au trecut in revistă
garda de onoare.

Tovarășul Andrei Gromiko si to
varășa Lidia Gromiko și-au . luat
apoi rămas bun de la persoanele ofi
ciale române venite să-i conducă.
(Continuare in pag. a V-a)
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al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
La invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Andrei Andreevici Gromiko, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, a efectuat o vizită oficia
lă de prietenie in România, in pe
rioada 10—14 mai 1988.
In timpul vizitei, tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, i-a fost înminat de că
tre tovarășul Andrei Andreevici
Gromiko, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, Or
dinul „Lenin". conferit cu prilejul
celei de-a 70-a aniversări a zilei
de naștere, pentru contribuția adusă la dezvoltarea prieteniei fră
țești și a colaborării dintre po
porul român și popoarele Uniunii
Sovietice.
Tovarășul A.A. Gromiko și per
soanele care l-au insotit au vizitat
întreprinderea de masini-unelte si
agregate București. întreprinderea
de utilai petrolier ..1 Mai“ din
municipiul Ploiești și obiective social-culturale din Capitală. Pre
ședintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S. a depus coroa
ne de flori la Monumentul eroilor
luptei pentru libertatea poporului
și a patriei, pentru socialism, la
Monumentul eroilor sovietici. A
fost depusă o coroană de flori la
Monumentul lui V.I. Lenin.
Au avut loc convorbiri intre to
varășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul A. A. Gromiko. in cadrul
cărora s-a procedat la o informare
reciprocă cu privire la problemele
actuale ale construcției socialiste
în România și in Uniunea Sovie

Președintele
Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, sîm
bătă, pe Issam Abdul Rahim Al
Chalabi, ministrul petrolului din Re
publica Irak, președintele părții
țării sale in Comisia mixtă guver
namentală româno-irakiană de coope
rare economică,
tehnico-științifică
și de comerț, ale cărei lucrări se
desfășoară ia București.
Președintelui Nicolae Ceaușescu
i-au fost transmise din partea pre
ședintelui Republicii Irak, Saddam
Hussein, un cordial salut, impreună
cu urări de bunăstare și progres
pentru poporul român.
Mulțumind, președintele
Nicolae Ceaușescu a transmis, la

tică. s-au analizat stadiul si per
spectivele dezvoltării relațiilor de
prietenie și bună vecinătate româno-sovietice. principalele aspec
te ale situației internaționale.
Convorbirile dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
A.A. Gromiko. care au decurs in
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, s-au înscris ca
o nouă contribuție la intărirea ra
porturilor româno-sovietice. au evidențiat voința comună de a le
dezvolta si în viitor. în spiritul
Tratatului de prietenie, colaborare
și asistență mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, pe baza
învățăturii socialismului și comu
nismului, deplinei egalități in
drepturi, respectului independenței
și suveranității naționale, integri
tății teritoriale, neamestecului in
treburile interne, avantajului re
ciproc. solidarității internaționale,
răspunderii față de propriile po
poare, de interesele generale ale
socialismului și păcii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
prezentat profundele transformări
revoluționare înfăptuite de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in cele aproane patru decenii și jumătate
de edificare a noii orînduiri socia
liste, îndeosebi după cel de-al IXlea Congres al partidului, pe baza
aplicării creatoare la condițiile con
crete ale României a adevărurilor
și legilor generale ale socialismu
lui științific. In acest context au
fost reliefate realizările remarca
bile obținute în dezvoltarea bazei
tehnico-materiale a societății și
modernizarea producției, experien
ța dobindită în aplicarea noului
mecanism economico-financiar. a
principiilor autoconducerii și autogestiunii, succesele inregistrate in
dezvoltarea agriculturii, in condi
țiile înfăptuirii noii revoluții agra
re. S-au evidențiat, totodată, mă
surile stabilite pentru intărirea
continuă a proprietății socialiste,
de stat și cooperatiste, pentru per
fecționarea conducerii întregii vieți

sociale pe baza planului național
unic, pentru - Înfăptuirea cerințe
lor revoluției țehnico-științilice
contemporane, largul sistem al de
mocrației
muncitorești-revoluționare și cadrul organizat al aces
tuia, creat in decursul a peste
două decenii, care asigură partici
parea nemijlocită a tuturor oame
nilor muncii la conducerea întregii
societăți, la edificarea orinduirii
socialiste cu poporul și pentru po
por.
‘
' ' ■
Tovarășul A. A. Gromîko a pre
zentat modul in care se desfășoară
restructurarea in U.R.S.S. și se în
făptuiesc hotăririle celui de-al
XXVII-lea Congres al P.C.U.S.. ale
plenarelor care au urmat, vizînd
dezvoltarea social-economică acce
lerată a țării, folosirea cit mai
completă a posibilităților și avan
tajelor orinduirii socialiste, crește
rea rolului factorului uman. Au
fost pe larg relevate pregătirile
care se desfășoară in vederea ce
lei de-a XlX-a Conferințe uniona
le a partidului. S-a menționat că
în procesul restructurării, care re
prezintă o schimbare revoluționară
de viitor și in același timp o re
venire la valorile intrinsece cores
punzător concepției leniniste des
pre socialism, se soluționează con
secvent sarcinile realizării unei
reforme economice radicale, ale
dezvoltării multilaterale în sfera
socială, ale democratizării profun
de a întregii vieți sociale. Lărgirea
drepturilor Întreprinderilor și co
lectivelor de muncă, dezvoltarea
informării largi și deschise, depă
șirea deformărilor birocratice, a
metodelor de conducere pe bază
de comandă administrativă urmă
resc ca fiecare om sovietic să se
simtă pe deplin stăpin in țara sa,
să aibă toate condițiile pentru afirmare și inițiativă. S-a subliniat
rolul important al sovietelor de
deputați in înfăptuirea liniei
strategice a partidului, in perfec
ționarea sistemului politic al so
cietății, în asigurarea unei condu

ceri eficiente a economiei la nivel
central și local.
In cadrul convorbirilor s-a ex
primat satisfacția pentru adincirea
continuă a raporturilor de prietenie
și colaborare dintre cele două țări.
A fost subliniată importanța
determinantă a intilnirilor si con
vorbirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Mihail S. Gorbaciov pentru acti.vizarea conlucrării rodnice dintre
cele două partide și țări in toate
domeniile. A fost reafirmată hoțărirea de a acționa in continuare
pentru transpunerea in practică a
înțelegerilor convenite la nivel
înalt.
S-a evidențiat importanța reali
zării prevederilor Programului de
dezvoltare pe termen lung a co
laborării .economice și tehnicoștiințifice dintre România și Uniu
nea Sovietică pe perioada pină in
anul 2000. A fost exprimată dispo
nibilitatea comună de a identifica
noi posibilități pentru extinderea
pe mai departe a acestei colaborări
reciproc avantajoase, pentru asigu
rarea economiilor ambelor țări cu
resursele necesare., de a contribui
la lărgirea si adincirea cooperării
și specializării în producție, stabi
lirea de legături directe intre în
treprinderi. crearea de societăți
mixte de producție și cercetare in
diferite domenii de interes re
ciproc.
S-a reliefat, de asemenea, marea
însemnătate a dezvoltării colaboră
rii in domeniul științei. în scopul
asigurării accelerării introducerii pe
scară largă a celor mai noi cuceriri
ale progresului tehnic in econo
miile celor două țări.
A fost reafirmată importanța
realizării Programului complex al
progresului tehnico-știintific al
țărilor membre C.A.E.R. pină in
anul 2000. creșterii eficientei co
laborării dintre acestea, dintre toate
statele socialiste, menită să ser(Continuare in pag. a V-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

A. GROMÎKO

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Purtind girul unui document de
înaltă valoare politică, deopotrivă atestat . de vasta problematică adusă
în atenția partidului și poporului,
cit' și de profunzimea de excepție a
concluziilor formulate in sprijinul
desfășurării cu succes a procesului
revoluționar de făurire a societății
Socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comu
nism. expunerea rostită de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU in cadrul
ședinței Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., desfășurată la sfirșitul lunii aprilie a.c„ afirmă cu
putere, in întreg cuprinsul său, ideea
CONTINUITĂȚII PROCESULUI DE
PERFECȚIONARE IN TOATE DO
MENIILE VIEȚII ECONOMICOSOCIALE.
Din perspectiva imperativului per
fecționării sint analizate at.it aspec
tele privitoare la îmbunătățirea con
ducerii activității economico-sociale,
cît și cele ale muncii ideologice și
politico-educative. După cum. tot
de
esența procesului de per
fecționare este vorba, in ulti
mă instanță, și atunci cind to
varășul Nicolae Ceaușescu expune
punctul de vedere al partidului nos
tru asupra ■ unor aspecte-majore ale.
vieții internaționale actuale.
Prin
modul novator, potrivnic imobilis
mului și dogmatismului, in care
partidul nostru înțelege soluționarea
acestora, se reflectă, in fapt, efortul
său statornic de a pune permanent
de acord ideile și conceptele teore
tice cu realitatea obiectivă existentă
la un moment dat in viața interna
țională, în vederea soluționării con
structive a marilor probleme ale
contemporaneității, în concordantă
cu cerințele progresului revoluționar
mondial și consolidării păcii in în
treaga lume.
Este bine cunoscut faptul că
după Congresul al IX-lea al
partidului, sub înriurirea gîndirii
cutezătoare, novatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. s-a desfășu
rat o activitate susținută de per
fecționare a relațiilor și insti
tuțiilor social-politice, economice și
culturale, o acțiune fără precedent
.de înlăturare din viața societății
noastre a tot ceea ce, invechindu-se,
devenise o frină in calea dezvoltării.
Revelatoriu este faptul că acest pro
ces a căpătat substanța reală in anii
care au trecut de la istoricul Congres,
nu sub presiunea unor fenomene cri
tice deosebite, ci pe baza unei orien
tări de largă deschidere istorică,
elaborată conștient pe temeinice fun
damente științifice ; astfel, a fost
evitată transformarea unor disfuncționalități, ce apar in mod firesc in
procesul dezvoltării, în contradicții
grave cu multiple consecințe nega-

tive. Realizată in cadrul unei strate
gii intemeiate pe prospectarea ten
dințelor obiective ale devenirii isto
rice. acțiunea de perfecționare a dat
roadele scontate, înfățișîndu-se ca
acțiune compatibilă cu . dialectica afirmârii conștietite a societății so
cialiste.
Desigur, viața social-economică nu
stă pe loc ; in interiorul ei, aidoma
unei magme incandescente, au loc
continuu mișcări, combinări, dislo
cări — fenomene ce trebuie exami
nate în complexitatea lor, oricit de
neînsemnate ni s-ar părea unele din
ele la prima, vedere. Se știe că feno
menul este totdeauna mai larg, mai
întins decit esența lui ; el are, in
rind cu trăsăturile primare, și o se
rie de trăsături secundare, dar care
se cer neapărat cunoscute pentru
a-i defini conținutul. Judecind lu
crurile prin această prismă, reiese
că. perfecționarea relațiilor de pro
ducție. a relațiilor sociale in to
talitatea lor nu trebuie înțeleasă
doar ca o acțiune vizind societatea
in ansamblu, ci în egală măsură de
taliile mișcării Întregului organism
social.
.
Este perfect adevărat că prin so
cializarea mijloacelor de producție
și generalizarea relațiilor de produc
ție socialiste dispare baza socială a
contradicției antagoniste dintre for
țele de producție și relațiile de pro
ducție socialiste, se creează premi
sele obiective pentru realizarea unei
concordanțe in dinamică între cele
două laturi ale modului de producție
socialist. Dar înfăptuirea acestei con
cordanțe depinde de factorul subiec
tiv, de capacitatea sa' de a lua în
considerare tendințele obiective, de
a discerne modul in care ele vor
evolua și de a statua în cunoștință
de caițză acele structuri și metode de
organizare care să contribuie la gră
birea progresului economico-social.
Dată fiind complexitatea crescîndă a
factorilor ce influențează acest ra
port dialectic, concordanța nu poate
fi niciodată deplină, absolută, ci re
lativă. Recunoașterea acestei reali
tăți nu înseamnă insă a justifica răminerile in urmă in sfera relațiilor
de producție, și nici a le conferi un
caracter obiectiv. Dacă in practică
unele laturi și componente ale rela
țiilor de producție rămin in urmă,
avem de-a face cu o formă de ma
nifestare nedorită a contradicției
dintre forțele și relațiile de produc
ție, insă nu obiectiv necesară, so
cietatea noastră fiind pe deplin
capabilă să o evite. Iată de ce, in
concepția și in practica partidului
nostru, perfecționarea relațiilor so
ciale, a întreg mecanismului econo
mico-social este privită ca o acțiune
atotcuprinzătoare și permanentă,

care urmărește reglarea mersului
construcției socialiste potrivit schim
bărilor intervenite in viața socialeconomică.
Subliniind vasta experiență care
s-a acumulat in direcția perfecțio
nării organizării, conducerii și pla
nificării economico-sociale, in crea
rea cadrului organizatoric, profund
democratic, de natură să pună mai
puternic in valoare resursele mate
riale, tehnice și umane de care dis
pune societatea noastră, să deschidă
cimp larg de afirmare și de mani
festare uriașelor valențe creatoare
ale poporului român, secretarul ge
neral al partidului atrăgea atenția
că, in prezent, nu se pune problema
de a aduce modificări structurale, ci
de a asigura valorificarea mai bună
a acestui cadru prin perfecționarea
continuă a activității. „Pornim
de la faptul — preciza tovarășul
Nicolae Ceaușescu —că aceasta re
prezintă o necesitate permanentă, de
zi cu zi. Nu există nimic care a fost
rezolvat o dată pentru totdeauna.
Permanent să avem în vedere că tre
buie să perfecționăm și să aducem
îmbunătățiri întregii noastre acti
vități, corespunzător noilor obiective,
etapei de dezvoltare pe care o par
curgem in toate domeniile''.
îmbunătățirile pe care le preco
nizează secretarul general al parti
dului în momentul actual în dome
niul conducerii activității economicosociale vizează afirmarea mai puter
nică a unei concepții capabile să
imprime un caracter mai angajant,
mai eficient actului de conducere
exercitat de organele colective din
întreprinderi și centrale, prin rezol
varea operativă, cu forțe proprii a
problemelor cu care se confruntă,
ceea ce înseamnă, în ultimă instan
ță. întărirea laturii democratice a
actului de conducere, printr-o cît
mai largă implicare a tuturor oame
nilor muncii in dezbaterea și solu
ționarea problemelor din domeniul
lor de activitate. După cum, în etapa
actuală, cind stringente au devenit
sporirea eficienței economice, creș
terea puternică a _ nivelului compe
titiv al produselor‘pe piața externă,
a sporit, in egală măsură, și necesi
tatea realizării unor noi perfecțio
nări, deopotrivă in planul organi
zării producției și a muncii, al acti
vizării relațiilor întreprindere-centrală-minister, cit și în cel al condu
cerii economice.
Larg ecou are în momentul actual
imperativul perfecționării și in ce
privește afirmarea plenară a avan
tajelor noului mecanism economicofinanciar bazat pe principiile auto
conducerii și autogestiunii muncito(Continuare în pag. a III-a)

Comunistul - mereu la datorie,
în primele rinduri
...Din forma uriașă răzbate do
goarea multor tone de oțel abia tur
nat. Clipă unică, de rod, pentru oa
menii meseriei. De bucurie tonică,
precum cea trăită in fața lanului din
care s-a secerat ultimul spic. Au
fost mai înainte zile, anotimpuri de
muncă... Lingă forma cu oțelul incă
fierbinte, Ene Dumitru, șef de echipă
la întreprinderea de mașini, grele
București, rostește doar două cu
vinte : „Am reușit". Dincolo de ex
presia verbală concentrată —. tot
deauna comuniștii au pus fapta
înaintea vorbelor — o imensă mun
că. Dublată de «o exemplară anga
jare comunistă. Piesa masivă e o
componentă a unei prese de 6 000
tone-forță. Așteptată ca aerul intr-o
mare uzină a țării. Comitetul de
partid din turnătorie a făcut apel la
cei mai destoinici muncitori. A re
partizat pe cei mai de nădejde co
muniști în finalizarea acestei lucrăriunicat, complexe și cu termen atit
de strins. S-a acționat contra crono
metru. Cu dăruire și abnegație. Și...
„Am reușit !“. Vorbele șefului de
echipă, comunist și el, voiau să cu
prindă. intre multe altele, și cele
cinci zile ciștigate in efortul de a
grăbi turnarea.
Cinci zile avans, în încercarea la
greu. încercare in care, din nou, co
muniștii și-au afirmat potențialul de
energie, exemplul lor a stimulat
energii. Cinci zile ciștigate aici... Și
mult mai multe zile — de fapt un
autentic record — ciștigat la repara
ția capitală a celui mai mare fur
nal al țării din vatra de metal a
Galatiului. Loc unde, de asemenea,
pe verticala celor aproape o sută de
metri, ofensiva s-a dus tot contra
cronometru. Loc unde intreaga ac
țiune a stat sub semnul unei temei
nice organizări și mobilizări, unde
organele și organizațiile de partid

și-au afirmat din plin forța lor de
a uni energiile spre o singură direc
ție — aducerea cit mai grabnic in
circuitul producției a acestui puter
nic izvor de fontă al țării. Loc unde
— ca in mii și mii de alte Împre
jurări — inima, și sufletul, și forța,
și exemplul de o neasemuită fru
musețe și demnitate tot comuniștii
au fost. Oameni care, în lungul de
ceniilor de luptă, in lungul deceni
ilor de construcție, de Vis și aspira
ție, au rostit totdeauna un vibrant
„Prezent !“, acolo unde a fost mai
greu. Acolo unde s-a deschis un nou
front de muncă. Acolo unde partidul
le-a spus : ..Mergeți să vă faceți
datoria !“. Cu răspundere de comu
nist — in înțelesul inalt pe care se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, l-a dat
din nou in „Expunerea cu privire la
unele probleme ale conducerii acti
vității economico-sociale. ale muncii
ideologice și politico-educative, pre
cum și ale situației internaționale".
Anii de construcție socialistă au
validat cu strălucire capacitatea or
ganizatorică, forța de înriurire,. dă
ruirea patriotică, permanența mereu
vie a idealului revoluționar, comu
nist ale partidului nostru. Comu
niștii s-au angajat primii în bătăli
ile de clasă, in greul construcției so
cialiste și. la pariul cu istoria, ei au
ieșit, invariabil, victorioși. Și nu-i
deloc intimplător că reușita de ieri
și de azi a venit cu deosebire acolo
unde organizațiile de partid i-au
educat pe oameni, în general, și pe
comuniști, în primul rind, in spirit
revoluționar. I-au călit în aspra
confruntare cu greutățile. I-au pre
gătit psihologic pentru finalizarea
cu succes a tuturor acțiunilor. Au
organizat temeinic aceste acțiuni, au
ales cu rigoare și discernămint mij
loacele, au știut să orienteze cursul

ofensivei spre ceea ce este esențial,
vital, din multitudinea de fenomene
care alcătuiesc realitatea atit de
complexă, nu de puține ori contra
dictorie și nu ușor de descifrat, de
stăpinit. A ști să discerni vectorul
progresului și a acționa in direcția
virfului lui de „lance"
reprezintă
azi un certificat de competență, de
stăpinire temeinică a domeniului de
muncă.
Știința de a intra in rezonanță cu
problemele fundamentale ale reali
tății noastre socialiste, de a cataliza
energiile creatoare pentru rezolvarea
acestora — iată una din îndatoririle
de frunte ale comuniștilor, ale orga
nizațiilor de partid. Rezultatele bune
din nenumărate locuri de muncă —
evocate din nou in expunerea
secretarului general al partidului —
probează din plin că reușita se află
in raport direct cu branșarea tuturor
eforturilor la pulsul vieții, că s-au
socotit și organizat matematic forțe
le, acțiunile. Că astfel s-a verificat
capacitatea de intervenție intr-un
moment sau altul al construcției
socialiste. Și invers : un diagnostic
al activității necorespunzătoare dintr-un domeniu sau altul al produc
ției materiale ori spirituale indică
limpede faptul că organizațiile de
partid din acele locuri nu se afirmă
ca o forță politică viguroasă. Nu
se implică și nu implică pe toți co
muniștii, toate energiile în efortul
general de îndeplinire exemplară a
sarcinilor, de afirmare a inițiativei
creatoare, de perfecționare continuă
și autodepășire.
„Cum își îndeplinesc comuniștii,
la locurile lor de muncă, răspunde
rile încredințate, cum acționează el
pentru a găsi soluții viabile la pro
blemele din ee in ce mai com(Continuare in pag. a IV-a)
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PATRIOTISMUL

DIN TOATĂ ȚARA, DIN TOATE ZILELE S.

Solidaritate
— Vedeți dumneavoastră, cînd e
vorba de averea obștii, de piinea
noastră, sentimentul de proprietar
. nu cunoaște granițe.
Primarul Ion Simjon Iși
... șterge
_____
fruntea asudată și continuă :
— Pentru incinta aceasta agrico
lă de la Măcin, de pe care aștep
tăm o bună producție la toamnă,
s-au cheltuit milioane, au muncit
mii de oameni !
*
Era tn noaptea de slmbătă spre
duminică. La Măcin fuseseră pa
tru nunți. Dar la ora 4. oamenii
sectorului hidro al I.E.E.L.I.F. Tulcea au dat alarma :
— S-a rupt digul dintre Măcin
și Smîrdan. Perfidă, apa Dunării,
amenințător umflată, a găsit 0
breșă. O gaură de șobolani. Nevă
zută, imposibil de văzut și șoseaua-dig a fost spulberată. In cî
teva secunde, spărtura măsura 30
de metri. Apa se revărsa cu furie
în incintă. înecind griul Înalt de
două palme, spumegînd peste ză
gazuri, distrugind tot ce intilnea
în cale. Erau în pericol mii de
hectare. Și a început bătălia de 50
de ore pentru salvarea plinii.
★
Sub conducerea comuniștilor, a
Comitetului județean de partid
Tulcea. au fost luate cu calm și
fermitate primele măsuri. Treziți
din somn, locuitorii din Smlrdan,
dar și din municipiul de dincolo
de Dunăre, Brăila, sute de oameni.

zeci de coriteinere Încărcate cu
piatră au început operațiile de ză
găzuire a apelor.
Nu trecuseră .50 de minute de la
declanșarea alarmei și muncitorii
din schimbul de noapte de la ca
riera Turcoaia erau acolo, intr-un
convoi de basculante. Și au rămas
pină tîrziu. după miezul nopții ur
mătoare. Dinspre Cerna veneau
autocamioanele minerilor. încărca
te cu cuartită. Pas cu pas. spăr
tura Ceda. Dar apele reveneau tot
mal furioase. Se astupa un me
tru. se rupeau alți trei. Cineva a
sugerat să se aducă de Ia Smîrdan
barje vechi, casate. Soluție salva
toare, deși prima barjă așezată in
calea apelor, cintărind vreo 90 de
tone, a fost literalmente azvirlită
de puhoi, de cealaltă parte a șo
selei. Apoi, dinspre Constanța, au
sosit basculantele cu stabilopozi.
Apa a început să cedeze. Era deja
In dimineața zilei următoare. Intre
timp, toată populația Măcinului,
de la mic ia mare, muncea pe dig,
astupînd porțiunile prin care Du
nărea Încerca să se infiltreze.
Treptat-treptat, spărtura a fost de
finitiv astupată.
A început apoi o altă luptă, la
fel de importantă, Motopompele
au lucrat neîncetat. evacuînd apa
(din incintă. O parte a fost dirijată spre balta Jijilef. După mai
bine de două zile și două nopți de
trudă, oamenii, cu hainele ude,
pline de noroi, mii de anonimi din
7 localități Învecinate s-au întors
acasă.

Uraganul înfrînt!
în dimineața aceea, apele Ocea
de veghe ! Verificați mijloacele de
salvare !
nului Atlantic erau atit d,e. liniștite
Afară, stihia se dezlănțuise.
incit comandantul supertraulerului
Apele oceanului erau negre. Valuri
„Cindrelul" din flota românească
uriașe măturau puntea, Nava se
de pescuit oceanic s-a hotărît, in
inclina dintr-un bord în altul, pină
sfirșit, să se odihnească. Ion Vădu
la 45 de grade. înăuntru, deși nimic
va veghease toată noaptea drumul
nu mai putea sta în picioare, oa
navei spre nord. Mat era de mers.
menii Iși îndeplineau, cu calm, cu
Coordonatele indicau că, deocam
dîrzenie, misiunile. Fiecare coman
dată, vasul se afla încă in largul
dă către sala mașinilor, fiecare
oceanului. După schimbarea cartu
lui, pe puntea de comandă se in- manevră Ie Întărea încrederea că
vor reuși. îi tndîrjea.
stăpînise liniștea. „Cindrelul" Iși
urma cursa în cadența monotonă a
— Sîntem mai puternici, trebuie
să reușim 1 — șoptea repetat, abia
motoarelor. Radiotelegrafistul a
înregistrat Insă un mesaj. „Alar
auzit, comandantul Ion Văduva.
mă !“. Stațiile de coastă engleze
Au reușit, Intr-adevăr. Spre zorii
avertizau că dinspre vest se apro
zilei următoare, vîntul a mai slăpia rapid un centru atmosferic debit. Pericolul trecuse. Nava și
presionar, in urma căruia se dezÎncărcătura ei se aflau în sigulănțuise unu! din cele mai distru ranță. Oamenii, epuizați, se odiligătoare uragane din ultima vreme,
neau...
„încercați să ieșiți din raza uraga
în portul irlandez. ,i oficialitățile
nului ! Vîntul
10 grade' au felicitat echipajul1 navei pentru
Beaufort, peste 120 km pe oră. iar" priceperea și curajul dovedite. Cu
valurile depășesc 15imetri. încer .'»■* o1atît mai mult cu cit ziarele și
cați să ieșiți din raza uraganului !“. televiziunea locală înfățișau, pe
în comandă, conducerea navei, larg, urmările devastatoare ale
întrunită de urgentă, acționa cu uraganului. întrebați ' de autorități
calm și fermitate. Calculul poziției
dacă ar mai avea cufajul să navi
arăta că întîlnirea cu uraganul nu gheze în acele zone și în aceleași
putea fi evitată. Comenzile tînărucondiții, cei 80 de membri ai
lui comandșnt Ion Văduva răsunau, echipajului român au răspuns fără
prin radio în toate compartimen
să ezite : „Da. Dacă altă soluție
tele navei :
n-am avea". Doar bucătarul a pus
— Atenție, echipaj ! Vom înfrun
o condiție ; completarea stocului
ta un uragan puternic. De modul
de veselă de la bord !
cum acționați depinde salvarea
Marinarii „Cindrelului" Iși con
navei. Toată lumea la posturi 1
tinuă acum misiunea.
închideți ușile etanșe ! Balastați
Adrian VASILE
tancurile 1 Să se dubleze carturile
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Mai bun și mai ieftin
— Printre altele — lor de la linia de zinne-a zis directorul care se făcea un con
întreprinderii „Elec sum foarte mare de
trocontact" din Boto reactivi.
De aceea
șani, ing. Mihai Emil s-a trecut la o tehno
Alexa — colectivul logie de zincare alca
nostru a realizat si lină, fără cianuri. Nu
ceva pentru proteja mai că, prin această
rea mediului natu tehnologie. foloseam
ral...
un agent de lucru fa
bricat pe baza unor
— Adică ?.,.
— Maj bine vorbiți substanțe din import,
direct cu autorii !
foarte costisitoare.
Am intrat în atelie
...Și atunci, ingine
rul de galvanizare.
rul Piaskovski și in
— Da, zice ing. Se ginera Angelica Dupu,
verin Plaskovski. iată de la secția de proiec
despre ce este vorba: tare. au creat o teh
Pieselor de oțel din nologie proprie, de
utilajele produse de zincare
necianurică.
noi li se apl icâ o a- Noua tehnologie a în
galvanică semnat fabricarea ucopuri re
pentru a fi protejate nui agent de luciu pe
de coroziune,
Una bază de substanțe in
din cele mai utilizate digene.
Mai
ieftin
procedee de acoperi re și fără ingrediente de
din lume este zinCa- import. într-un an.
rea. Cu citva timp in - întreprinderea econo
urmă ae folosea zin- misește circa 2 mili
carea orin metoda oane lei.
cianurică. O metodă
Cînd primele piese
cu consum mare de au ieșit „oglindă" din
cianuri.
baia de galvanizare, a
— Toxică ?
fost entuziasm gene
— După cum o ara ral. Au subseris la
tă si numele. Poluant acțiune și alți colegi
pentru mediul de lu si au realizat instala
cru, pentru apele in
dustriale uzate si dău ția de fabricat noul
nător pentru mediul agent da luciu pentru
zincare. Au numit-o
ambiant. Ca să neu
tralizăm efectul ape- „Electrozin",
între

prinderea produce acest
agent
pentru
consumul propriu si
pentru alte intreprinderi interesate.
— Și pentru ex
port ?
— Stația noastră de
producție a agentului
de luciu e realizată
fără investiții de uti
laje...
— Nu mi-ațl răspuns...
— Calitatea zincăril
este similară cu cea a
reperelor galvanizare
prin procedeele cu
cianuri...
- Ar merge și la
export ?
- De ce nu? Procedeul si instalatia
sint perfect competitive.
Cel mai categoric
răspuns ni-1 dau insă
reperele zincate prin
noua tehnologie. Tes
tate in timp, arată nu
similar, ci mult mai
bine decît cele zincaprocedeul
te
prin
clasic. Mai rezistente
în timp, mai funcțio
nală.
E vorba doar de...
protecția
mediului ?
Nu, despre cu mult
mai mult esta vorba.

Eucjen HRUSCA

O ambiție se împlinește,
altele se nasc
Minerii din Dobreștii Bihorului au avut,
cu un an in urmă, un
moment dificil de in- •
fruntat. Se părea, cu
toate eforturile lor, că
nu mai pot ieși din
impas. Restantele de
producție se tot acu
mulau. Cu toții le
«imțeam
greutatea.
„Era, cum să vă zic,
ca o răspîntie. Eram
criticați pe merit. Unii
se întreceau să de
monstreze că mai mult
nu se poate realiza, că
acestea sint posibilită
țile, că lucrurile merg
și așa. Mergeau, ce-i
drept, dar nu mer
geau bine. Alții se
mulțumeau doar cu
preliminările, fără să
se întrebe cu toată
răspunderea de ce nu
se îndeplinește zilnic
planul". Si povestirea
lui loan Costea, secre
tarul comitetului de
partid de la întreprin
derea minieră Dobrești, județul Bihor,
continuă. Aflu că, ul
terior, colectivul s-a
despărțit de unele ca
dre de conducere, de
unii specialiști care
bateau pasul pe loc.
în această privință,
oamenii muncii și-au
spus răspicat cuvîntul.
Graficul producției fi-

zice a devenit, ca ur
mare a hotărîrii lor,
cum era și firesc,
orar-ul de muncă al
fiecărei zile. Cuvîntul
de ordine : creșterea
producției din subte
ran, îndeosebi prin
mai buna organizare a
muncii, întărirea dis
ciplinei (legea dinții a
mineritului !). extin
derea metodelor de
exploatare de mare
productivitate — sub
etaje, front continuu,
fișii in evantai — după
cum permiteau con
dițiile de zăcămînt.
Acum, după un an
de la acel moment di
ficil, producția supli
mentară a minerilor
de la Dobrești urcă la
600 tone bauxită. „Ca
In oricare altă parte,
oamenii decid recordu
rile — mărturisește in
ginerul Gavril Creț,
noul director al Între
prinderii. Anual, In
tr-un perimetru de
zeci și zeci de kilome
tri. exploatăm peste
100 de lentile de bau
xită. Nivelul produc
ției depinde de răs
punderea fiecăruia. De
aceea deviza fiecăruia
este : întîi de toate,
faptele.
Cuprindem cu pri
virea intinderile roșie-

tiee, rănite parcă, ale
unora dintre platouri
le și culmile Munților
Pădurea Craiului. La
suprafață, un abataj, o
lentilă. Apar ca o
pleoapă deschisă. Se
extrage minereul îm
pietrit in imbrățișăriie
convulsive ale trecu
telor ere, după care
lentila secătuită ur
mează să fie acoperi
tă cu pămint, redîndu-se terenul agricul
turii. Directorul în
treprinderii
rostește
insistent două nume :
cele ale minerilor Teo
dor Mihalca, din sec
torul Lunca Sprie, șl
Aurel Copil, din sec
torul Cornet. în fapt,
acești doi oameni stnt
„sufletul" a două brigăzi-fanion în între
cerea desfășurată la
nivel de unitate. La
mijloc mai este însă
și un motiv de ambi
ție. Cei doi ortaci se
mențin In frunte ca și
in anul trecut, stimulînd alte și alte am
biții.
E ora cînd se tntore
din șut minerii, Se
despart urindu-și pe
rînd „Noroc bun ț“.
Acum, urare cu depli
nă acoperire în fapte
și la Dobrești.

Ioan LAZA

Imagine din municipiul Baia Mare

Ar putea și ar trebui să fie un model
în ultimii ani, In documentele de
partid, in cuvintările secretarului
general, rostite cu diferite prilejuri,
s-a subliniat cerința imperioasă a
valorificării superioare a marilor re
zerve de furaje pe care le dețin pa
jiștile naturale din zonele de
deal si munte. Recent. în Im
portanta expunere a tovarășului
Nicolae Ceausescu ta ședința Corni,
tetuiui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 29 aprilie, șe atrage din
nou atenția asupra faptului că in
zonele de deal și munte, unde sint
pășuni foarte multe și nu sînt folo
site în mod rațional, trebuie să se
înființeze noi ferme de stat sau
cooperatiste în scopul valorificării
pe deplin a întregului potențial de
producție al pajiștilor.
Experiențe valoroase,
dar parțiale
în decursul anilor s-au conturat o
serie de experiențe valoroase pri
vind creșterea productivității pajiș
tilor naturale prin executarea unor
ample și complexe lucrări ameliora
tive care au făcut să crească de mai
multe ori cantitățile de masă-verde
la hectar. Județul Bistrița-Năsăud,
de exemplu, prin tradiția îndelun
gată și experiența valoroasă în creș
terea animalelor ar putea fi un județ
de referință în acest domeniu. Ținind seama nu numai de tradiție și
experiență, ci mai ales de condițiile
favorabile existente — suprafețe în
tinse de finețe și pajiști, regim bun
de precipitații, încărcătură normală
de animale pe hectar — se pot pre
tinde condiții optime de dezvoltare
a zootehniei și, în primul rînd, de
creștere a producției de furaje.
Județul Bistrița-Năsăud dispune
de un fond pastoral însumînd peste
163 000 hectare, din care finețele re
prezintă 63 000 hectare. Cea mai mare
suprafață de pășune se află in ad
ministrarea întreprinderii de îmbu
nătățire și exploatare a pajiștilor,
unitate care gospodărește 68 820 hec
tare de pășuni, in timp ce unitățile
agricole de stat și cooperatiste, îm
preună cu consiliile populare, dețin
o suprafață de 36 330 hectare de. pășpne, la care șe adaugă aproape
Întreaga suprafață de finețe a jude
țului. în ultimii api, întreprinderea
specializată a inițiat, pe baza unui
program elaborat la indicația comi
tetului județean de partid, o serie
de acțiuni de regenerare, fertilizare
chimică și cu Îngrășăminte naturale,
defrișări, desecări, aplicarea de amendamente, construcții pastorale,
astfel incit de la un an la altul au
fost pregătite pentru pășunat in sis
tem intensiv suprafețe tot mai mari.
Fapt este că, prin măsurile luate,
s-au obținut cantități tot mai mari
de masă-verde, astfel că de la
9 060 kg realizate in anul 1981 s-a
ajuns in 1986 la peste 17 000 kg la
hectar, iar anul trecut s-au realizat
In unele ferme. pe suprafețe, e
drept, mai restrinse 30—32 tone masăverde Ia hectar. Producții bune, am
putea spune la prima vedere, dar

Cîteva probleme privind
ameliorarea și întreținerea
pășunilor și fînețelor din
județul Bistrița-Năsăud
fată de prevederile planului și, mai
ales, ale programului pe județ sint
Încă mici.

Tarlalizarea — o măsură
obligatorie
în momentul de față au fost scoa
se la pășunat practic toate bovinele
și ovinele din județ. Pajiștile între
prinderii de specialitate și unele aparținind unităților socialiste au fost
pregătite, in general, bine. Ferma de
pajiști Beclean, de exemplu, in su
prafață de 264 hectare, este orga
nizată In parcele de 7—9 hectare.
Împrejmuite și prevăzute cu insta
lații de alimentare cu apă. Au fost
captate cîteva izvoare care alimen
tează un bazin central, apa ajungind
apoi prin conducte în jgheaburile de
ciment special amenajate. Aici, din
1985, cînd a început amenajarea pa
jiștii, s-au făcut drenuri, fertilizări,
supraînsămințări și alimentarea cu
apă, realizîndu-se o pășune model,
în contrast cu situația de aici se
prezintă suprafețele cu pășuni date
In grija Asociației economice intercooperatiste de creștere a vacilor cu
lapte Șieu Odorhei, care grâu necurățate de resturi vegetale și mără
cini, scaieți și spini, probe evidente
ale lipsei de preocupare a specialiș
tilor de la această unitate. De altfel,
asupra acestei probleme a grijii
specialiștilor pentru respectarea cu
strictețe a normelor de pășunat se
cuvine să insistăm mai mult. Este
bine cunoscut faptul că o parcelă
tarlalizată permite menținerea unui
echilibru, în dezvoltarea vegetației,
producția de iarbă se eșalonează bine
pe cicluri, iar perioada de pășunat
este mai lungă cu 1—2 luni. Aceasta
in condițiile cînd se respectă cu ri
gurozitate cerința ca-intr-o tarla să
nu se pășuneze mai mult de 6—7
zile, după care pășunarea să intre
într-un repaus de -20—30 zile după
fiecare ciclu de pășunat. Specialiștii
Institutului agronomic din Cluj și
cercetătorii Stațiunii pentru cultura
pajiștilor Jucu susțin că pășunatul
tarlalizat efectuat in condiții optime
poate asigura o producție de 350—
600 kg carne și de 3 000—5 000 1 lapte
la un hectar. Dar, din cele 68 281
hectare de pajiști ale întreprinderii
de îmbunătățire și exploatare a pa
jiștilor Bistrița-Năsăud, numai circa
3 000 hectare sint tarlaiizate, ceea ce
este foarte puțin. Apelind din nou
la datele furnizate de specialiști,
trebuie să spunem că pășunatul liber
și recontrolat duce la dispariția ve
getației valoroase în 2—3 ani, ca să
nu ne mai referim la dezechilibrul
în ce privește producția de masă-

Profilaxia în practica stomatologică
După cum prevede legea, cele 94
comune și 5 orașe din județul Argeș
se autofinanțează. Prin ce mijloace
s-au obținut aceste rezultate ? în
fiecare comună, în fiecare oraș, con
siliile populare, consultindu-se per
manent cu cetățenii și in strinsă con
cordanță cu resursele locale, au gă
sit diverse modalități practice de
sporire a veniturilor pentru a-și
acoperi, prin forțe proprii, cheltuie
lile prevăzute în bugetele proprii,
a-și crea un excedent și a participa
cu o anumită parte din venituri la
constituirea bugetului județean.
Ne vom referi, in cele ce urmea
ză, la experiența dobindltă în acest
important domeniu de comuna Co
șești, comună care se autofinanțează
din 1981. Aprofundînd prevederile
Legii nr. 1/1985 și studiind cu aten
ție posibilitățile de care dispune lo
calitatea, consiliul popular a consi
derat necesară o amplificare a pre
ocupărilor pentru sporirea venituri
lor proprii, concomitent cu gospodă
rirea cit mai judicioasă a venituri
lor. Ce s-a întreprins concret ?
Coșești este o comună cu oameni
gospodari, situată la poale de munte,
cu case arătoase și curate, curți bine
gospodărite, eu aliniamente contu
rate printr-o modernă sistematizare.
Sursa cea mai valoroasă de obținere
a veniturilor o constituie inițiativa
oamenilor. Locuitorii, oameni har
nici. isteți și întreprinzători, folo
sesc orice prilej — întîlnirile cu
deputății,
adunările
cetățenești,
audiențele la consiliul popular ~~
pentru a sugera idei, soluții de pu
nere în valoare a resurselor locale.
Excedentul bugetar a fost în anul
1986 de 1.3 milioane lei, in 1987 —
de 1.5 milioane lei, iar în 1988 e pla
nificat să ajungă Ia 2 milioane lei.
Primele patru luni care au trecut
din acest an sînt concludente In acest sens : toți indicatorii de plan
sînt nu numai îndepliniți, ci și de
pășiți.
„Am pus un accent deosebit pe
dezvoltarea activităților economice
aducătoare de venituri — ne spune
Elisabeta Tudose, primarul comunei.
E vorba de mica industrie și unită
țile prestatoare de servicii către
populație. Numărul acestora se ridi
că la Î5. față de 2—3, cite funcțio
nau în anul 1979. Ele aparțin coope
rativei de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor, întreprinderii
județene de producție Industrială șl
prestări servicii — Argeș, tar una
dintre ele depinde direct de consi
liul popular. în anul 1987 aceste uni
tăți au realizat o producție a cărei
valoare s-a ridicat la 38 milioane
lei. din care bugetului local i-au re
venit 2,8 milioane. în cadrul unită-

ților respective se prelucrează lem
nul rezultat din doboriturile din pă
dure, argila pentru cărămizi și ar
ticole de olărie, precum și piatra de
yar. Este, de .subliniat, totodată, că
aici șe valorifică cu bune rezultate
și materiale recuperabile și refolosibile, rezultate din marea industrie.
Practic, aproape întreaga producție
a comunei, se realizează din resurse
locale și cu forță’ de muncă din loca
litate".
Produsele realizate sint diverse :
bunuri -de consum destinate pieței
interne și exportului, accesorii pen
tru agricultură, materiale de con
strucții. Totodată, sint asigurate ser
vicii din cele mai diverse pentru
populație : croitorie, cizmărie, auto-

DIN EXPERIENȚA
CONSILIILOR POPULARE
service, prestații in construcții etc.
în același timp, s-au extins și rela
țiile de colaborare și cooperare cu
mari unități industriale din județ,
în comună funcționează o secție
anexă de producere a unor repere
pentru întreprinderea de autoturis
me Pitești, o alta a U.J.C.P.A.D.M.
Argeș pentru producerea de sucuri,
gemuri, pufuleți, uscarea fructelor
și o alta a cooperativei meșteșugă
rești „Muncitoarea“-Topoloveni, in
care se realizează cusături pentru
export. în perspectivă sint asigurate
toate condițiile pentru înființarea
unei secții de vulcanizare, concomi
tent cu extinderea multora din sec
țiile existente.
„Prin dezvoltarea acestor unități,
In comună s-a asigurat o mai mare
stabilitate a forței de muncă — adaugă primărița. 500 dintre cei care
făceau naveta lucrează azi în aces
te secții. Totodată, mulțf dintre ti
nerii cațe înainte luau drumul ora
șului acum rămin aici, avlnd con
diții de a se încadra în unități In
dustriale, unde pot să-și pună în Va
loare mai bine cunoștințele șl apti
tudinile, Numai în ultimii ani. 70 de
tineri au fost repartizați să lucreze
In secțiile din comună. Pentru ei s-a
înființat o clasă a Xl-a la seral,
frecventată de 40 de tineri, care sînt
Încadrați în secția unde se realizea
ză repere pentru autoturisme.
Dezvoltarea micii industrii șl a
unităților prestatoare de servicii că
tre populația nu a diminuat cu
nimic atenția acordată principalei

avuții a comunei — pămîntul. Pro
ducția agricolă, zootehnia au contri
buit in mare măsură la sporirea ve
niturilor comunei. Marea majoritate
a cetățenilor comunei livrează Ia
fondul de stat, pe bază de contract,
produse vegetale și animale. Totoda
tă, cetățenii contribuie, prin muncă
și in bani, la efectuarea unor lucrări
de interes obștesc, la autofinanțare.
Prin aceste mijloace, in ultimii trei
ani s-a realizat in comună o bru
tărie, au fost tăcute diverse repara
ții la școli, poduri. drumuri. De
asemenea, s-a introdus apa potabilă
in întreaga comună, prin captarea
de izvoare.
Preocupările pe linia autofinanță
rii impun, deopotrivă, mai buna gos
podărire a fondurilor prin reducerea
cheltuielilor neeconomicoase, folosi
rea cit. mai chibzuită a sumelor alo
cate. Drept urmare. în anul 1987. fon
durile de la capitolul „cheltuieli din
bugetul local" au fost mai mici cu
circa 100 000 lei, deși volumul lucrălucră
rilor realizate a fost mult mai mare,
Cum s-a ajuns la o asemenea șituație ? Explicația este una singură :
prin contribuția cetățenilor. Anul
trecut, volumul total al■ lucrărilor
efectuate de cetățeni a Însumat
600 000 lei, cu 200 000 le! mai mult
decît în anul precedent. Să exempli
ficăm : potrivit proiectului, con
ducta de apă a costat 130 000
Iei ; suma Insă a fost acoperită prin
contribuția cetățeniior. La fel s-a
procedat șl în cazul lucrărilor de
reparații efectuate la școli, cămine
culturale, drumuri și poduri. „Deci
— conchide contabilul-șef al consi
liului
popular,
tovarășul Duță
Constantin Eugen —, deși am exe
cutat un mare volum de lucrări gos
podărești, totuși de la buget nu am
cheltuit nici un ban. Dimpotrivă, in
anul 1987 comuna a virat consiliului
popular județean 1,3 milioane lei.
Tot în acest fel se va proceda și in
anul 1988 ; sînt prevăzute în plan —
pe baza propunerilor cetățenilor —
reparații capitale la o școală și o
grădiniță, precum și la diferite po
duri, podețe și drumuri".
Firește, consiliul popular a! comu
nei nu consideră încheiate acțiunile
destinate autofinanțării. Ambiția
gospodarilor de aici țintește mai de
parte. Ei vor ca localitatea lor să
devină tot mai prosperă și mai în
floritoare. Pentru aceasta sint stu
diate toate posibilitățile, toate re
sursele ce pot servi creării de fon
duri proprii cit mai mari, din care
să fie finanțate lucrările de moder
nizare dorite de locuitori.

Gheorqhe CfRSTEA
corespondentul „Sclnteii"

Ieri (14 mai a.c.) s-au Încheiat Ia
București lucrările celui de-al
X-lea Congres național de stomatolo
gie. manifestare științifică de presti
giu la care au participat peste 700
de medici stomatologi, cadre didac
tice din invățămintul superior si spe
cialiști din toate județele tării.
Așa cum arată prof. dr. Lucian
Ene, președintele acestei reuniuni
științifice, numeroasele lucrări pre
zentate. nivelul dezbaterilor, rezulta
tele concrete obținute in practică
demonstrează angajarea medicilor
stomatologi din țara noastră în solu
ționarea si rezolvarea problemelor
legate de creșterea eficientei trata
mentelor. pe fondul atenției sporite
acordate măsurilor de prevenire a
îmbolnăvirilor și păstrare a sănătății
populației.
Bogata tematică aflată în atenția
participanților relevă, de asemenea,
preocupările intense pentru perfectionarea activității în acest domeniu. Prima din cele trei teme dezbă
tute se referă la abraziunea exage
rată sau patologică, adică la procesul
de tocire accelerată a dinților. Este o
suferință cunoscută din cele mai
vechi timpuri, dar în prezent a de
venit foarte răspîndită din diferite
cauze. Organizatorii și-au propus
această temă tocmai pentru că ea ri
dică probleme deosebite in practica
medicală și deoarece in ultimii ani
s-au obținut o serie de date și rezul
tate noi. care se cer generalizate.
Dacă în trecutul îndepărtat apari
ția abraziunii fiziologice se datora
consumării de alimente dure, nepre
parate sau neprelucrate suficient
(rădăcinoase. cereale etc.), în Pre
zent abraziunea exagerată, care duce
la scurtarea coroanei dintelui, este
patologică, boala avînd cauze diferi
te. între aceste cauze amintim : con
tactele ocluzale necorespunzătoare,
dinții nemaiîntilnindu-se sau neimbinîndu-se corespunzător, după criterii
funcționale ; apoi, frecarea dintelui
de dinte, scrîsnirea dinților, predis
poziția organismului datorită calității
mai siabe a țesuturilor de susținere,
influenta* anumitor noxe din mediul
înconjurător, folosirea pastelor de
dinți foarte abrazive, asociată cu pe
riatul exagerat de intens, cu periuțe
prea dure sau aspre. In sfirșit. acidi
tatea este și ea o cauză, fie că pro
vine din alimentație acidă, sucuri de
fructe etc., fie că provine din acidi
tatea organismului, respectiv a sucu
lui gastrio.
Indiferent Insă de cauza sau de
cauzele care declanșează abraziunea
patologică sau pierderea înălțimii co
roanei dentare, se constată că aceste
persoane nu fac de obicei carii den
tare si de «ceea ele nu se prezintă la
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medic decit prea tîrziu. cînd dinții
foarte tociți fncep să doară. In acest
stadiu boala este însă toarte avan
sată. iar posibilitățile de tratament —
complicat și de lungă durată — ofe
ră soluții relativ reduse tată de do
rința firească a pacientului âe a
avea dinți cu mărime normală. Mă
rirea dimensiunii verticale a dintelui
cu ajutorul metalului nu satisface
simțul estetic al pacientului, dar
această soluție extremă se poate evi
ta dacă boala este sesizată de la
Început, Este adevărat că micșorarea
înălțimii dinților se produce ex<
trem de lent și fără dureri, ceeai ce
explică intirzierea prezentării la
medic.
Una din concluziile desprinse în
acest sens din lucrările prezentate și

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ
din dezbateri se referă la necesitatea
consultului stomatologului imediat ce
s-au observat semne de abraziune pe
suprafața dintelui sau la marginea
lui superioară. Un rol important re
vine părintildr în descoperirea la
timp a primelor semne de abraziune,
pentru că această suferință poate să
apară Ia copii atît la dentitia tempo
rară. care se schimbă, cit și la dentiția definitivă.
Ca măsură de prevenire. In afara
celor amintite mai sus. specialiștii
recomandă asigurarea unei masticații
sănătoase, retinjnd că prin consu
marea exclusivă sau preponderentă a
alimentelor moi, păstoase, care nu
solicită un efort masticator; se
ajunge la slăbirea țesuturilor de sus
ținere a dintelui, cu consecințe din
cele mai neplăcute.
Cel mal mare număr de lucrări —
64 din totalul de 125 comunicări și
referate ale congresului de stomato
logie — au fost consacrate parodontopatiilor marginale cronice. Vom în
țelege mai bine preocupările specia
liștilor pentru acest domeniu precizind că 50 la sută din afecțiunile care
provoacă pierderea dinților au drept
cauză parodontopatiile. boală care
afectează sistemul de susținere al
dintelui in alveola osoasă, ligamen
tul. osul alveolar si gingia.
Cu toate eforturile depuse în direc
ția cercetării și elaborării unor tra
tamente cit mai eficace, specialiștii
au ajuns la concluzia că și in acest
domeniu trebuie să se pună accent
pe prevenirea îmbolnăvirii și mai

ales a evoluției ei. Pentru aceasta
este necesar ca boala să fie desco
perită încă din primele faze, mani
festate prin roșeața. singerarea și
refracția gingiilor. Stnt adevărate
semnale de alarmă care trebuie să
determine pe bolnav să se adreseze
imediat medicului stomatolog. La
început tratamentul este simplu : o
igienă foarte bună a cavității bu
cale. apoi îndepărtarea spinelor iritative. a tartrului. a plombelor și a
lucrărilor protetice defectuoase. Din
rezultatele prezentate a reieșit că
prin astfel de măsuri poate fi preve
nită evoluția paradontozei sau se
poate obține chiar vindecarea ei
dacă a fost depistată la începutul
apariției bolii.
între cauzele paradontopatillor au
fost amintite diabetul, tulburările en
docrine. consumul abuziv de dulciuri,
de alimente lipicioase si făinoase,
consum care asociat cu o lipsă de
curățire a dinților favorizează for
marea plăcii dentare bacteriene.
Concomitent crește microbismui ca
vității bucale și pot să apară deficien
te de imunitate, de slățțire a rezis
tentei organismului fată de agresiu
nea microblană. In funcție de cau
zele individuale ale apariției paradontopatiei — diabet, cauze irltative,
deficiente de imunitate etc. — me
dicul stomatolog recomandă trata
mentul cel mai adecvat.
Din cea de-a treia temă care se re
feră la tratamentele canalului sau
pulpei dentare reținem cazurile de
eșec datorate in cea mai mare parte
automedicâției, consecinței adminis
trării de antibiotice fără avizul me
dicului. Administrarea, din proprie
inițiativă, a antibioticelor cu pri
lejul unui guturai, al unei simple ră
celi. aftă ori faringită etc. este nu
numai un tratament inutil, ci și
dăunător. Se știe in prezent că apa
riția unor microbi rezistent! la anti
biotice este consecința folosirii în
exces a acestor medicamente. Sușele
microbiene rezistente la antibiotice
au devenit cu timpul mai agresive,
declanșind mai ușor infecții, abcese
dentare etc. în organismele lipsite de
apărare naturală. Or. populația tre
buie să cunoască acest lucru pentru
a evita consumul nejustificat de anti
biotice.
Așa cum s-a arătat în încheierea
lucrărilor congresului de stomatolo
gie. comunicările științifice prezen
tate. dezbaterile, acest util schimb de
experiență vor contribui in mod cert
Ia creșterea competentei profesio
nale a specialiștilor din acest dome
niu. In interesul populației din țara
noastră.

Elena MANTU

verde pe cicluri de pășunat. Dar,
ceea ce este cel mai important, pro
ducția de carne și lapte ce se reali
zează la hectar este de 3—4 ori mai
mică.

Deținători de finețe,,,
cumpărători de fin I
în decursul anilor, pentru îmbună
tățirea și sporirea producției de
masă-verde si de fin din zonele de
deal și de munte s-au făcut inves
tiții importante care ar trebui să se
regăsească în sporuri de producție,
în unitățile agricole de stat și coope
ratiste, producția de masă-verde a
crescut Insă toarte puțin sau in unele
cazuri deloc. Fapt este că, anul tre
cut, pe întregul județ s-au realizat
numai 68 669 tone de fin, față de un
plan de 87 000 tone. Un număr de
aproximativ 30 de unități agricole
au fost obligate să-și acopere defi
citul prin cumpărări de furaje. Așa
de exemplu C.A.P. Lechința a cum
părat 446 tone fin, C.A.P. Șieuț —
315 tone, C.A.P. Budac — 200 tone,
C.A.P. Mintiu — 200 tone și exem
plele ar putea continua. Ce-i drept,
nu a fost un an prea bun pentru
furaje, dar această situație se mani
festă nu de un an sau doi, ci de mai
mulți ani, în pofida unor măsuri
întreprinse pentru înlăturarea aces
tor neajunsuri, măsuri care se pare
însă că fie n-au fost bine funda
mentate, fie că nu s-a acționat per
severent pentru realizare. Unitățile
cooperatiste din județ dețin o supra
față de 14 200 hectare de pășuni na
turale și 21641 hectare de finețuri,
suprafețe, după cum susțin specia
liștii, suficiente pentru a asigura animalelor hrana necesară. Firește,
cu condiția ca aceste unități să se
preocupe într-o mai mare măsură
de îmbunătățirea potențialului pro
ductiv al pășunilor și finețelor. Or,
la unele unități, la unele cadre da
conducere există mentalitatea că de
pășunile care sint in proprietatea
sau in folosința unităților respective
ar trebui să se ocupe altcineva, și de
obicei se arată spre întreprinderea
de pajiști. Sînt cadre de specialiști
care apreciază că întreprinderea de
pajiști ât putea să acorde uri sprijin
mai larg unităților deținătoare de
pajiști. Dacă prin aceasta se Înțelege
corect în ce constă acest sprijin,
atunci, intr-adevăr, este nevoie de
mal multă fermitate în respectarea
strictă a normelor de exploatare a
pajiștilor. Dar nu așa cum gîndesc
unii care cer ca amintita Întreprin
dere să vină și să amenajeze pășu
nile și finețele unităților coopera
tiste sau ale consiliilor populare, să
le însămînțeze cu sămînță din pro
pria magazie.
Cind aștepți ca alții
să-ți producă sămînța...
Cu mal mulți ani în urmă, la indicația comitetului județean de
partid, a fost inițiat un program de
producere a semințelor, program
care iși propunea să asigure din re
surse proprii întreaga cantitate de
sămînță necesară ameliorării fondu
lui pastoral și cultivării plantelor de
nutreț în suprafața și structura pre
văzute. în locul unor concluzii ce
s-ar putea desprinde acum, după
cinci ani de la adoptarea acestui
program, vom arăta doar că față de
necesarul de sămință se asigură pe
plan local mai puțin de 60—70 la
sută, iar restul se cumpără din alte
județe. Este greu de admis ca într-o
zonă ca aceasta să nu existe sămînță. Cu atit mai mult cu cit pen
tru regenerarea pajiștilor de aici este
nevoie de mai multă sămînță la
hectar. Ar fi greșit dacă am lăsa
să sa înțeleagă că doar întreprin
derea de pajiști trebuie să producă
semințele pentru plantele de nutreț.
Dacă obligațiile ei sînt acelea de a
satisface cerințele’ In cazul semințe
lor care se referă strict Ia amelio
rarea și întreținerea fondului pasto
ral, altfel trebuie pusă problema
atunci clnd ne referim la semințele
pentru plantele furajere cultivate in
ogor propriu. în acest caz ele ar tre
bui produse în principal in unitățile
agricole care dispun de terenuri
pretabile pentru organizarea de ast
fel de loturi semlncere. Adevărul
este însă că nu toate cadrele de
conducere din unitățile agricole au
înțelegerea clară a acestei cerințe
elementare. Spre edificare vom arăta
doar că tn întreg sectorul coopera
tist al agriculturii județului Bistrița-Nășăud s-âu produs anul trecut
doar 189 tone de sămință de diferite
plante de nutreț, adică doar 40 la
sută din cantitatea totală obținută
de întreprinderea de pajiști. Dar
ceea ce trebuie consemnat, este fap
tul că anul trecut, bunăoară, pro
ducția de semințe de leguminoase a
județului reprezenta doar jumătate
din cit s-a obținut în 1986, an în care
producția de semințe nu a fost nici
măcar la nivelul planificat.
Problema întreținerii și amelioră
rii pășunilor și finețelor este, in pri
mul rînd, o problemă a celor care le
au in proprietate sau in exploatare.
Dar Indiferent in proprietatea cui se
află, principalii răspunzători de sta
rea acestora, de lucrările de amelio
rare si exploatare sint consiliile
populare pe raza cărora se află pă
șunile și finețele. Din păcate, sint
destule cazurile in care organele co
munale nu manifestă nici răs
pundere și nici preocuparea necesa
ră pentru întreținerea si ameliorarea
acestor pajiști. Pășuni necurătate de
resturi vegetale, de cioturi și mără
cini, cu mușuroaie nenivelate se mai
pot vedea in zonele de activitate ale
consiliilor populare comunale Galații
Bistriței, Leșu, Livezile, Silivașu de
Cimpie, Tiha Birgăului, Zagra. Este
de datoria gospodarilor din aceste
localități și nu numai de aici de a
acționa pentru materializarea punct
cu punct a măsurilor cuprinse in
programul județean de Îmbunătățire
a pajiștilor naturale.

Petre CRISTEA
Gheorqhe CRISAN
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IN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSELOR
- o noțiune complexă, care trebuie
bine înțeleasă r bine aplicată în practică
Realizarea sarcinilor de o deo
sebită importanță și complexitate ce
ne revin in actualul cincinal depinde
in mod decisiv de promovarea in
prim-planul activității productive a
factorilor calitativi ai dezvoltării,
în acest sens, in spiritul sar
cinilor subliniate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU în EXPU
NEREA CU PRIVIRE LA UNELE
PROBLEME ALE CONDUCERII AC
TIVITĂȚII ECONOMICO-SOCIALE.
ridicarea nivelului tehnic si ca
litativ ai produselor deține —
prin rolul si implicațiile sale —
o contribuție hotâriioare in realizarea
obiectivelor dezvoltării intensive, tn
contextul exigențelor impuse de
dezvoltarea pe coordonate intensive
a economiei naționale, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor este departe de a fi limitată
doar la simpla perfecționare a per
formanțelor tehnice și funcționale ale
produselor. în condițiile in care eco
nomia noastră nu deține resurse ma
teriale și energetice bogate, calită
ții ii revin rolul și sarcina de a
armoniza necesitatea ridicării nivelu
lui parametrilor constructivi cu
cerința de reducere a consumurilor și
economisire a resurselor, nu numai
a celor materiale, ci și a celor de
muncă vie, asigurind astfel crește
rea concomitentă a productivității
muncii și a competitivității produse
lor.
Rezolvarea problemelor complexe
pe care le implică îmbunătățirea
permanentă a produselor este legată
de identificarea metodelor și tehni
cilor care pot conduce Ia asigurarea
calității prevăzute, precum și de pro
iectare a cadrului normativ și orga
nizatoric capabil să faciliteze aplica
rea eficientă a noilor metode. Meri
torii sint, din acest punct de vedere,
eforturile de a proiecta și imple
menta in practică metode, tehnici și
instrumente menite a realiza sporul
de calitate, intre care se situează
gestiunea calității, bilanțul calității,’
metoda demeritelor, manualul cali
tății ș.a.
Neindoielnic, cadrul metodologic,
ca și cel organizatoric, adaptate la
dimensiunea și complexitatea efec
telor generate de creșterea calității,
constituie condiții sine qua non
traducerii lor in viață. Dar, pentru a
funcționa astfel incit să' asigure con
vergența eforturilor și realizarea obiectivelor stabilite, ele se cer con
struite pe o temelie teoretică solidă,
fără fisuri. Oare este lipsit de sens
a ne întreba azi ce este calitatea, ce
semnificație are imperativul de a
oferi produse de cea mai înaltă cali
tate ? 1 Nu cumva avalanșa informa
țională cu care sintem confruntați ne
face uneori să pierdem din vedere
necesitatea de a aprofunda și actua
liza conținutul unor concepte astfel
vehiculate piînă lă demonetizare ?
lată de ce, în cele ce urmează, ne
propunem să aducem cîteva clarifi
cări pe care le considerăm strict ne
cesare înțelegerii corecte nu numai
a noțiunii însăși, ci și a implica
țiilor pe care această nouă viziune
trebuie să le declanșeze asupra
mentalității și comportamentului
față de calitate.
Există uneori, la anumite cadre
tehnice, chiar la cele cu răspunderi
in conducerea producției, mentalități
tributare unei viziuni vechi, for
male privind conținutul noțiunii de
calitate. O mentalitate care are im

plicații asupra activității practice :
produsul să arate frumos pe dinafa
ră, chiar dacă funcțional el nu co
respunde intru totul ; alteori se ig
noră nivelul de tehnicitate, considerindurse că produsul este bun din
moment ce corespunde proiectului,
fără insă a se arunca o pri
vire critică asupra documentației
de execuție.
Intr-un sens foarte larg, calitatea
produselor este frecvent definită Ca
totalitatea însușirilor unui produs
capabil să satisfacă intr-un anumit
grad <i anumită nevoie socială, in
condiții de eficiență economică in
producție și consum. Firește, aceste
însușiri ale produsului trebuie per
manent raportate nu la ceea ce se
realizează in mod obișnuit, ci la cele
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. Analiza structurală a noțiunii
de calitate relevă insă o serie de
aspecte de care trebuie să se țină
seama în practică. Astfel, ansam
blul însușirilor unui produs care de
limitează conținutul calității se con
stituie, de fapt, intr-o serie de com
ponente diferite după modul și locul
manifestării : este vorba îndeosebi
de : componente economice — con
sumuri reduse in producție și în ex
ploatare, costuri reduse privind de
pozitarea. transportul, service-ul,
randamentul și precizia în funcțio
nare, adaosuri de prelucrare mini
me, calitatea produselor $i servici
ilor obținute ca urmare a utilizării
produsului inițial și, nu în ultimul
rind, competitivitatea ; componente
tehnice (gabarite, forme, dimensiuni,
fiabilitate, mentenabilitate, disponi
bilitate etc.) ; componente socialumane, respectiv estetice (grad de
finisare, design, încadrare în modă),
ergonomice (securitate în fabricație,
producție și confort in întrebuința
re) și ecologice (protecția mediului
prin nepoluare, biodegradare, pro
tecția resurselor prin recuperare și
recirculare). După locul in care se
resimt, componentele pot fi locali
zate la.nivelul producătorului, al be
neficiarului ori propagate în econo
mia națională si chiar mondială.
De bună seamă, între componen
tele calității există relații de inter
dependență. Astfel, componentele
tehnice exprimate prin mijlocirea
performanțelor, mai ales funcționa
le, determină obținerea efectelor ecpnomice la beneficiar și, prin aceasta — în cazul în care există o
concordanță cu nevoia concretă —
asigură competitivitatea. Performan
țele constructive ale produsului —
dimensiuni,, gabarit, forme ~ sint
hotăritoare atit pentru' eficiența' la
producători (influențind consumurile
și costurile de producție), cit și pen
tru componentele ergonomice și es
tetice. Componentele economice ale
eficienței — atit cele de la nivelul
producătorului, cit și de la cel al
consumatorilor — determină, și in
fluențează componentele sociale prin
intermediul aspectelor ecologice, al
efectelor asupra echilibrului mediu
lui ambiant. La rțndul lor, toate
componentele economice și socialumane determină conținutul compo
nentelor tehnice, solicitind extinde
rea lor prin includerea a noi para
metri sau comprimarea in sensul
eliminării celor depășiți.
Practic, ierarhizarea acestor com
ponente ale calității se concretizează
atit in ordinea de prioritate, ca ur
mare a solicitărilor beneficiarilor,

Continuitatea procesului
de perfecționare
(Urmare din pag. I)

rești, hiai ales pe linia afirmării și
mai puternice a inițiativei și creati
vității colectivelor de muncă din în
treprinderi și centrale, a sancționării
cu maximă exactitate a oricăror aba
teri de la exigențele și normele dez
voltării intensive. In această ordine
de idei, secretarul general al parti
dului a subliniat necesitatea scoate
rii definitive a acestor verigi esen
țiale ale economiei naționale de sub
tutela măruntă exercitată incă de
unele departamente ministeriale sau
de alte organisme economice centra
le. Este necesar, prin urmare, ca
prin măsurile concrete care se iau
să se asigure creșterea rolului între
prinderilor și centralelor in întreaga
activitate economico-socială, afirma
rea plenară a atribuțiilor conferite
organismelor democratice in plani
ficarea și conducerea întregii acti
vități — expresii ale încrederii in
capacitatea conducerilor acestora
de a soluționa optim, în spiritul unei
înalte eficiente economice, proble
mele pe care le ridică activitatea
productivă.
Ridicarea la cote superioare a ac
tului de conducere este indisolubil
legată, in viziunea recentei expuneri,
da creșterea competenței științifice
a activității de conducere la toate
nivelurile.
Cit privește vastul sector al activi
tății ideologice și politico-educative,
în expunere se subliniază că proce
sul perfecționării trebuie să fie sub

sumat necesității de a spori comba
tivitatea față de fenomenele nega
tive, de a promova noul, de a dez
volta atitudinea înaintată față de
muncă, spiritul revoluționar, de an
gajare, de luptă in soluționarea pro
blemelor, in depășirea greutăților, în
asigurarea mersului înainte al con
strucției socialiste, După, cum, de
certă actualitate se dovedește lega
rea mai strînsă a muncii ideologice
și politico-educative de preocupări
le colectivelor, de viața fiecărei uni
tăți economico-sociale, cit și a cer
cetării in științele sociale de practica
socială.
Expunerea
secretarului
ge
neral
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, expresie a spi
ritului mereu proaspăt, creator, de
analiză a realităților econoniico-sociale din țara noastră. Îndeamnă la
abordarea novatoare curajoasă, in
spiritul ideologiei partidului nostru,
a tot ceea ce viața aduce la ordinea
zilei. De unde apare concluzia că, in
concepția partidului nostru, procesul
de perfecționare a conducerii acti
vității economico-sociale este străin
de orice considerente de conjunctură,
răspunde unei cerințe legice a dez
voltării sociale. Deci superioritatea
orinduirii noastre nu constă in aceea
că s-âr fi născut perfectă, cu struc
turi optime, ci că este cea mai per
fectibilă orînduire, noile relații so
ciale înlesnind și stimulind valori
ficarea avantajelor proprii socialis
mului.

Ioan ERHAN

IAȘI : In funcțiune — o nouă capacitate de producție
Pe platforma Combinatului de
utilaj greu din Iași a intrat in
funcțiune o fabrică de acetilenă.
Prin această nouă capacitate, Com
binatul de utilaj greu din Iași dis
pune acum de cantități suficiente
de acetilenă pentru extinderea su
durii autogene și a procesului de
debitape cu flacără oxigaz a me
talelor de mari dimensiuni. In ace

lași timp, prin folosirea flăcării
oxigaz se lărgește operațiunea de
dimensionare corespunzătoare prin
tăiere a fierului vechi in vederea
încărcării depline a cuptoarelor de
oțel. Noua fabrică este realizată cu
utilaje și instalații românești, care
au un randament inalt in exploata
re. (Manole Corcaci).

cit și in nivelul la care sint plasate
fiecare dintre ele. Acest element de
structură a calității este puternic in
fluențat de dinamismul ei. Modifi
cările în ordinea de prioritate a con
tribuției componentelor la satisface
rea nevoilor beneficiarilor reprezin
tă 6 rezultantă nu numai a modifi
cării intereselor, ci și a posibilități
lor de obținere a calității. Mult timp
calitatea a fost exprimată în primul
rind prin performanțele tehnice,
unele componente avînd o contri
buție minoră in acest sens, ca efici
ența la producători (prin consumuri)
sau aspectele ecologice (de mena
jare a resurselor și menținere a echi
librului ecologic). O asemenea con
cepție reducționistă asupra calității
a dominat însă atit timp cit resur
sele materiale și energetice au fost
considerate inepuizabile. O dată cu
restringerea posibilităților de con
sum (prin conștientizarea caracteru
lui limitat și epuizabil al unor re
surse), componentele economice și
ecologice au ocupat locuri prioritare
in aprecierea calității produselor.
îndeobște, obiectivul urmărit de
producător este satisfacerea diferen
țiată a nevoii sociale în funcție de
conținutul, ordinea de prioritate și
nivelul la care sint plasate compo
nentele calității unui produs, tn di
ferențierea satisfacerii nevoii sociale,
determinante sint cerințele benefi
ciarilor, potrivit cărora același pro
dus se poate obține în mai multe
clase de calitate — prin situarea
unora din componente la niveluri
distincte — ori la același nivel calita
tiv (in cazul produselor Ia care nu
se admite decît un singur nivel de
calitate din industria constructoare
de mașini, de exemplu, dar cu un con
ținut și o ordine de prioritate a componentelor modificabile în funcție de
condițiile concrete în care urmează
a fi Utilizat produsul).
Prin prisma componentelor sale,
calitatea poate satisface interese
deosebite care, în fond, se cer astfel
corelate incit să conducă la eficiență
în producția și in consumul prezent,
fără însă a le influența negativ in
viitor. Astfel, componentele tehnice
sifit orientate, în principal', Spre sa
tisfacerea intereselor beneficiarilor.
Componentele economice, converg
spre îmbinarea intereselor producă
torilor — prin competitivitate și efi
ciență.,în fabricație — cu nevoile și
interesele beneficiarului exprimate
prin eficiența in consum. Prin com
ponentele social-umane, gradul de
satisfacere a' intereselor individuale
ale beneficiarilor — exprimate prin
aspectele estetice și ergonomice —
se corelează cu interesele de grup
ale .unităților producătoare — fiind
efecte ale unor componente tehnice
— și cu cele generale, ale societății
ca ansamblu, prin intermediul as
pectului ecologic al calității.
Dacă definirea teoretică a calității
este un lucru relativ simplu, înfăp
tuirea ei în practică solicită eforturi
deosebite pe linia cunoașterii com
plexe, detaliate a nevoii sociale, a
posibilităților ei de realizare in uni
tățile economice. In mod greșit, unii
proiectanți sau producători. iar
cîteodatâ și beneficiarii, nu acordă
atenția cuvenită determinării corec
te,. sub toate aspectele,, de. la*bun
început a caracteristicilor calitative
pe care trebuie să le, întrunească un
anumit produs. De aceea, ulterior
apar dificultăți fie în producție, fie
in utilizare, se impun modificări
peste modificări ale concepției con
structive. ceea ce înseamnă cheltuieli
suplimentare, pierdere de timp și
chiar de piețe de desfacere. Or. toc
mai studierea permanentă a solici
tărilor prezente și a tendințelor ce

se profilează in producție, dar. mai
ales, in consumul unor bunuri, pe
diferite piețe sau segmente de piață,
permite determinarea calității prin :
delimitarea conținutului respectiv a
componentelor solicitate, fixarea ni
velului de ansamblu al calității pro
duselor. precum și a nivelului fiecă
rei componente in parte, stabilirea
ordinii de prioritate a componente
lor in funcție de contribuția la sa
tisfacerea nevoilor utilizatorilor.
Abordarea calității intr-un aseme
nea context solicită chiar regindirea
expresiei ..produse de cea mai inaltă
calitate". Înseamnă oare acest lucru
situarea calității din punct de ve
dere al tuturor componentelor el la
cel mai inalt nivel, fără a ține cont
de condițiile concrete de producțiedesfacere și consum ? O asemenea
abordare a calității produselor con
duce la perfectionism, or. acesta
constă foarte mult in condițiile in
care cerințele beneficiarului pot fi
mult mai modeste. Să ne situăm pe
poziția beneficiarului surprins, ne
pregătit din punct de vedere tehnic,
organizatoric și al calificării forței
de muncă, dar căruia i se oferă un
produs de mare complexitate, un
produs de ultimă oră din punct de
vedere al nivelului performanțelor
tehnice, economice, ecologice etc. Pe
lingă prețul foarte ridicat pe care va
fi obligat să-l plătească, sint ușor de
imaginat dificultățile cu care res
pectivul beneficiar va exploata un
asemenea produs și va putea obține
efectele așteptate. Roadele econo
mice ale unei importante investiții
vor intirzia să apară, iar timpul ne
cesar creării condițiilor prielnice ex
ploatării va lucra în favoarea apa
riției și creșterii uzurii morale a
produsului.
Ne întrebăm atunci dacă cea mai
inaltă calitate este sinonimă cu cel
mai bun in sens absolut, ori cu cel
mai inalt nivel de satisfacere a ce
rințelor beneficiarilor ?
Practica schimburilor de valori in
ternaționale demonstrează depen
denta competitivității in primul rind
de factorul calitate și ulterior de
factorul preț. Aceasta înseamnă că,
pentru a ciștiga în competiția cu
produsele similare de pe plan mon- .
dial, calitatea trebuie cunoscută, pro
iectată, fabricată și livrată astfel in
cit să realizeze cea mai inaltă con
cordanță cu nevoia socială. Realiza
rea acestei concordanțe solicită
următoarele premise : studierea atentă a cererii pentru a desprinde,,
tendințele generale, dar și particu
laritățile ei pe diverse piețe sau
segmente ale acestora, flexibilitatea
ridicată a producției, oportunitatea
produsului pe piață in momentul
manifestării cererii și, nu in ultimul
rind, modificarea propriei mentali
tăți față de calitate.
Este evident că o asemenea abor
dare teoretică și. respectiv, prac
tică a problemei asigurării calității
produselor depășește posibilitățile
unei singure metode, oricit de evo
luată ar fi. Obținerea volumului
de informații necesar dirijării pro
ceselor c<s concură la asigurarea ca
lității solicitate și nu oferite impune
utilizarea unui complex de metode,
între care celor de studiere a pieței
le revine rolul nu numai de a des
chide, ci și de a încheia ciclul cu
prins in sporirea calității. în inte
riorul acestuia pot si trebuie să
fie utilizate metode complementare
economice, tehnice, social-umane,
acoperind astfel gama extinsă a
aspectelor pe care cunoașterea și
asigurarea calității le trec din do
meniul dezideratului in cel al
necesității.

în strălucita Expunere cu privire la
unele probleme ale conducerii activi
tății economico-sociale, ale muncii
ideologice si politico-educative, pre
cum si ale situației internaționale,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
subliniază că este necesar „Să dez
voltăm puternic educația patriotică,
mindria față de cuceririle revoluțio
nare, să facem să crească răspunde
rea si hotărîrea de a face totul pen
tru a contribui la dezvoltarea con
tinuă a patriei, la intărirea indepen
denței și suveranității sale".
în fizionomia spirituală a omului
nou al societății socialiste, patriotis
mul constituie, un aspect fundamen
tal. determinant. Sentimentul patrio
tic iși are șl el istoria sa. diversele
epoci și faze care s-au succedat punindu-si sigiliul asupra lui. Conceptul
însuși de patrie și patriotism a cu
noscut o evoluție, iar atașamentul de
vatra strămoșească: iubirea de neam
au devenit, o dată cu formarea na
țiunilor, iubirea de patrie, patrio
tismul.
Edificarea societății socialiste și
formarea conștiinței socialiste con
feră patriotismului aspecte si funcții
noi. determinate de caracterul noii
orinduiri. care, lichidind exploatarea,
a pus bazele unității moral-politice
a întregii națiuni. Moștenirea istori
că. trăsăturile specifice ale etosului
național modelat de veacuri si mi
lenii au. la rindul lor. un însemnat
impact asupra sentimentului patriotic
in societatea socialistă.
Pentru poporul român, o caracte
ristică a sentimentului patriotic a
fost si este legătura strinsă cu pămîntul ancestral, o legătură moște
nită de la strămoșii geto-daci. si con
solidată apoi in lupta cu valurile
succesive de populații migratoare,
revărsate în secolele III—XIII peste
aria vechii Dacii. Implintarea adincă
Si statornică a românilor. în glia
Străbună este revelată, printre altele,
de faptul că doar în limba română
— intre limbile neolatine — terme
nul care desemnează organizarea
politică — tară — derivă din lati
nescul terra (pămint).

Iubirea de patrie, hotărîrea de a o
păstra independentă au făcut. ca,
în evul mediu, românii să accepte
jertfirea — prin nimicire ;— a bunu
rilor lor (case, recolte etc.) pentru a
pustii zonele prin care înaintau in
vadatorii străini, privați astfel de, re
surse de hrană și deveniți prizonierii
propriilor cuceriri. Românii n-ar fi
putut constringe Poartă otomană să
recunoască statutul de autonomie al
țărilor române dacă nu i-ar fi în
vins ostile, prin sacrificiu! eroic al
luptătorilor, ca și prin sacrificiul

Dr. Gheorghița CAPRARESCU

0 PREOCUPARE MEREU ACTUALĂ:

îmbunătățirea activității
organismelor democrației
muncitorești

Aspect din secția montaj a întreprinderii de mașini
ț<tex|ile „Unirea" din. Cluj-Napoca

TIMIȘ

Livrări suplimentare la export

I

Oamenii muncii din județul Timiș au ra
portat onorarea inâinte de termen a tuturor
contractelor încheiate cu partenerii externi
pe perioada care a trecut din acest an. Suc
cesul are la bază aplicarea cu consecvență
a măsurilor din programele de organizare și
modernizare a producției, innoirea și diver
sificarea nomenclatoarelor de fabricație, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, creșterea competitivității acestora,
concomitent cu acțiunile inițiate de organele
și organizațiile de partid și consiliile oame
nilor muncii privind generalizarea experien
ței fruntașilor, perfecționarea "pregătirii pro
fesionale a personalului muncitor, intărirea
ordinii și disciplinei în fiecare formație de
lucru specializată in producția pentru ex
port. La cererea unor firme de peste ho
tare, unitățile cu activitate de export din
Timișoara. Lugoj, Sinnicolau Mare și din
alte centre muncitorești din județul Timiș
au realizat suplimentar utilaje tehnologice,
motoare electrice, aparate de măsură și con
trol, corpuri de iluminat de interior și ex
terior. incălțăminte. confecții, tricotaje și
alte produse în valoare de peste 200 mili
oane lei. (Cezar Ioana).

tie a națiunilor. Ambele puncte de
vedere sint false. Muncitorul, țăranul,
omul muncii pe care socialismul îl
face stăpîn în tara sa. ar putea el
să piardă, o dată cu marile mutații
revoluționare, iubirea de patrie, acea
patrie pentru ale cărei independență
și progres social a luptat ? Evident
că nu I Numai o înțelegere dogmatică a socialismului ar opune dragos*tea de tară sentimentului de solida
ritate internațională. ..Patriotismul —
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
—, dragostea și devotamentul față de

Prin multitudinea de obiective și orientări pe
care le formulează, prin
spiritul revoluționar pe
care îl promovează, EX
PUNEREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LA
ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV AL
C.C. AL P.C.R. CU PRI
VIRE LA UNELE PRO
BLEME ALE CONDUCE
RII ECONOMICO-SOCIA
LE, ALE MUNCII IDEO
LOGICE ȘI POLITICOEDUCATIVE. PRECUM ȘI
ALE SITUAȚIEI INTER
NAȚIONALE constituie o
contribuție de excepțio
nală. însemnătate la dez
voltarea teoriei și prac
ticii construcției socialiste,
un amplu program de con
tinuă perfecționare a con
ducerii activității politice
și economico-sociale. Ori
entările cuprinse in expu
nere, izvorind din cea mai
fierbinte actualitate, subli
niază pregnant necesitatea
întăririi rolului conducător
al partidului, accentuării
laturii democratice a actu
lui de conducere, printr-o
cit mai largă și adincă im
plicare a tuturor oameni
lor muncii in dezbaterea
problemelor, tn adoptarea
măsurilor și deciziilor și
transpunerea lor neabătu
tă in viață. O deosebită va
loare practică pentru acti
vitatea productivă au, de
exemplu, precizările refe
ritoare la îmbunătățirea
funcționării și afirmarea
tot mai puternică a demo
crației noastre muncitorești-revoluționare.
Aceste probleme de fond
sint aduse in atenție por
nind tocmai de la realita
tea de necontestat că dis
punem azi de un larg sis
tem democratic care, în
cele aproape două decenii
de funcționare, și-a dove
dit din plin viabilitatea și
superioritatea printr-o tot
mai inaltă eficiență econo
mico-socială.
Activitatea
economică dovedește că
problemele nu mai pot fi
soluționate numai de că
tre aparatul central, fără
contribuția, efectivă și tot
mai accentuată a organe
lor democratice din unități.
In ce
privește propria
noastră activitate, întregul
colectiv este hotărlt să ac
ționeze și mai ferm pen
tru asigurarea funcționării
cu. eficiență superioară a
adunării generale și consi
liului oamenilor muncii,
pentru sporirea răspunderii
acestor organisme care, in
nici un caz, nu pot înlocui
insă răspunderea indivi
duală a celor desemnați , să
conducă anumite sectoare.
In
consiliul
oamenilor
muncii din combinatul nos
tru, peste 60 la sută din
membri sint muncitori di
rect productivi. Trebuie să
recunoaștem insă că pini
acum aceștia nu și-au

trebuie să îndeplinească funcția de
veritabil element structurant al con
științei sale, al universului valoric, al
aspirațiilor sale.
Sub ochii noștri. România „Epocii
Nicolae Ceaușescu" cunoaște realizări
de o amploare fără precedent : Cana
lul Dunăre — Marea Neagră, me
troul. marile lucrări edilitare, impre
sionante construcții. Ele s-au înfăp
tuit în împrejurări complexe genera
te de criza economică mondială, ale
cărei efecte sint resimțite în întreaga
lume. Ritmul de dezvoltare a țării a

Munca pentru țară-

expresia supremă a patriotismului
averilor — cite erau— ale locuitori
lor. Pentru că patriotismul nu este
numai simțămintul iubirii de patrie ;
patriotismul se exprimă, in primul
rind. prin fapte, și ele. aceste fapte,
dau măsura adevărată a iubirii de
țară.
Există in cugetul românesc aceas
tă convingere că maica țară e mai
presus de orice, că pentru libertatea
si binele ei nici un sacrificiu nu este
prea mare. Socialismul a dat un chip
nou patriei române, făcînd-o in sen
sul cel mai adine și mai nobil patria
noastră, a tuturor. S-a spus si se mâi
spune că socialismul, cu vocația sa
de solidaritate internațională a celor
ce muncesc, ar estompa sau chiar
s-ar opune patriotismului, s-a spus
și se mai spune că în epoca noastră
— epoca în care cooperarea interna
țională cunoaște o intensificare fără
precedent — patriotismul ar fi un
sentiment desuet, condamnat la dis
pariție o dată cu presupusa dispari-

tară sint o expresie a conștiinței re
voluționare comuniste, expresia indatoririi de onoare a fiecărui comunist,
față de glia strămoșească, față de
noua societate". In concepția Secre
tarului general al partidului, reafir
mată in magistrala expunere evocată
mai sus. educația patriotică se aso
ciază în chipul cel mai strîns cu
„spiritul de colaborare și solidaritate
internațională, de prietenie cu po
poarele țărilor socialiste, cu oamenii
muncii de pretutindeni, cu toate for
țele care se pronunță pentru pace,
pentru progres, pentru independența
Si libertatea fiecărui popor".
Omul nou. format de societatea so
cialistă. are o determinare națională,
care înseamnă apartenența la un
anumit popor, cu un anumit tre
cut. cu anumite particularități de
evoluție. Omul nou nu este un con
cept abstract, ci o realitate vie,
care percepe, gindește și acționează.
In conduita Iui, sentimentul patriotic

putut fi menținut la cote înalte. In
condițiile efortului de rapidă lichi
dare a datoriei externe. Este o per
formanță de care avem toate temeiu
rile să ne mîndrim.
Complexitatea — de care aminteam
— a cadrului actual de construire a
societății socialiste multilateral dez
voltate cere din partea fiecăruia an
gajare responsabilă în această operă;
de aceea, patriotism înseamnă astăzi
dăruirea integrală a capacității de
muncă, strădania d,e folosire la
maximum a tuturor resurselor fizice
și intelectuale in slujba propășirii
României socialiste. Patriotismul nu
este rostire grandilocventă, dar steri
lă. ci muncă cinstită și eficace in
serviciul patriei. O soluție tehnică,
spre pildă, care contribuie la creș
terea producției este un act patriotic
tot atit de important ca faptele de
vitejie ale soldatului care contribuie
la ciștigarea biruinței. Construirea

exercitat întotdeauna cum
trebuie, exigent, atribu
țiile, obligațiile ce le re
vin, nu s-au implicat sufi
cient de activ in analiza și
rezolvarea problemelor.
In spiritul orientărilor
din expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu vom ac
ționa
pentru perfecțio
narea activității adunării
generale a oamenilor mun
cii, care trebuie să se ma
nifeste tot mai mult ca adevărat forum de dezba
tere și conducere colectivă.
In acest sens, pe lingă mai
temeinica pregătire a adu
nărilor generale, vom ur
mări mai intii cum sint
ascultate, luate in seamă
și valorificate cuvîntul și
inițiativele oamenilor mun
cii in acest for democra
tic. Dezbătindu-se proble
ma modernizării, de pildă,
inginerul Nicu Aghițoaie a
propus, nu cu mult timp
in urmă, realizarea unei
instalații de ambalare in
folie contractibilă a pale
telor cu fir. Realizată
prompt, instalația asigură
o calitate ireproșabilă a
ambalării și, totodată, în
semnate economii de am
balaje din carton. Deci s-a
dovedit că se poate. Mai
avem insă și cazuri cind
asemenea inițiative au fost
neglijate. Astfel, in luna
ianuarie a.c., maiștrii Petrea Gănceanu și George
Pâstirnac au propus meca
nizarea încărcării și descăr
cării automate a bobinelor
pe mașinile de prelucrare.
Nu s-a insistat pentru apli
carea ei.
In al doilea rind, vom
urmări consecvent cum sint
aplicate.ăn practică hotăririle consiliului oamenilor
muncii de către condu
cerea tehnică a întreprin
derii, care trebuie să ra
porteze periodic stadiul în
deplinirii lor. In acest
sens, pentru ca măsurile
stabilite să prindă viață
cit mai repede, ne propu
nem ca principalele pro
bleme dezbătute in adună
rile generale să fie aduse
la cunoștința tuturor mem
brilor colectivului.
Călăuziți de aceste orien
tări. este necesar deci să
facem mai mult, așa cum
ne cere conducerea de
partid, pentru îmbunătă
țirea continuă a funcțio
nării organismelor de con
ducere colectivă, pentru în
tărirea ordinii și discipli
nei, pentru instaurarea
unui climat de inaltă res
ponsabilitate in rindul tu
turor oamenilor muncii din
combinat.

Veronica MIRON
secretarul comitetului
de partid, președintele
consiliului oamenilor
muncii de la Combinatul
de fire sintetice Vaslui

societății socialiste este și ea o luptă,
si secretarul general al partidului a
avertizat împotriva primejdiei de a
subestima obstacolele și dificultățile,
de a vedea realitatea în roz. de a
crede că. întrucît socialismul este cea
mai bună și mai dreaptă orînduire,
edificarea ei ar merge de la sine.
Lumea socialistă s-a născut prin
lupte și jertfe — istoria clasei mun
citoare și a partidului ei politic o
dovedesc cu prisosință — și construi
rea ei cere luptă și jertfă. Comba
tantul adevărat este cel care nu se
sperie, nu se descurajează și nu
abandonează lupta cind greutățile
apar. Patriotul adevărat este acela
care privește realitatea în față și ac
ționează neabătut pentru îndeplinirea
obiectivelor care asigură înălțarea
tării sale.
Așa cum arăta recent secretarul
general al partidului, propaganda
imperialistă, reacționară desfășoară o
intensă activitate de umbrire sau
ponegrire a realizărilor din țările so
cialiste, prezentînd pe larg și tenden
țios unele lipsuri, dar trecînd complet
sub tăcere marile realizări din aceste
țări. Este o înaltă datorie patriotică
a fiecărui om al muncii să combată
energic și argumentat o astfel de
propagandă ostilă țării noastre, de a
răspunde unor aprecieri defăimă
toare prin fapta sa de muncă zilnică,
prin angajarea, prin devotamentul cu
care contribuie la înălțarea, la pro
pășirea României socialiste.
Patriei să-i dăm tot ceea ce esta
mai bun în noi. Să ne reamintim
mereu că fiecare comunist trebuie să
pună mai presus de orice înflorirea
materială și spirituală a patriei so
cialiste, creșterea continuă a gradu
lui de bunăstare și civilizație ale po
porului, afirmarea tot mai puternică
a națiunii noastre în rindul națiuni
lor lumii. Acționînd in acest spirit
împlinim marile comandamente ale
patriotismului.

Florin CONSTANTINIU
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Școala

la ora competenței,
noii calități

vom putea crea și ferme zootehnice
Etapa pe care o traversăm este
sistematic și în perspectiva devenirii
cu 3—4 specii de animale, totul prin
sociale, implicind tot mai mult ca
luternic marcată de orientările și
autogestiune și autofinanțare.
racterul practic aplicativ, reali
exigențele formulate de tovarășul
în acest sens, am considerat că vi
fioolae Ceâușescu, secretar general
zarea interdisciplinarității. deschi
itorii absolvenți vor fi puși în situa
d partidului nostru, în expunerea
derea școlii către tehnica de virf și
ția de lucrători agricoli de tip nou,
sporirea ponderii lucrărilor de labo
irezentată la ședința Comitetului Pocare trebuie să fie în stare să con
rator, a activității în ateliere și ca
itie Executiv al C.C. al P.C.R. din
ducă procesele tehnologice complexe
19 aprilie 1988, Cu privire la unele
binete, pe loturile experimentale și
ale agriculturii, să fie înarmați cu
de producție și in marea producție
irobieme ale conducerii activității
o concepție și gindire tehnologică,
vegetală și zootehnică.
:conomico-sociale, ale muncii ideodar și economică înaintate, pentru a
In condițiile specifice municipiului
ogice și politico-educative, precum
fi în stare să elaboreze programele
Slobozia și județului Ialomița, pro
i ale situației internaționale. Bogata
și să lupte pentru transpunerea
ncărcătură de idei, teze și concepte
cesul de instruire și educație dinexemplară a lor în practica agricolă
tr-un liceu agroindustrial vizează
de expunerii, izvorite din gindirea
— care, în județul Ialomița, se mă
ocial-politică a secretarului general
continua îmbunătățire și eficiență a
soară de la peste 5 litri de lapte pe
calificării, adaptarea întregii activi
d partidului, ne mobilizează intr-un
vacă furajată la peste 20 000 kg po
nalt grad pe toți slujitorii școlii rotăți didactice la ritmurile progresu
rumb la hectar etc. în spiritul ace
lui tehnicii agricole, stimularea in
nânești. Din această perspectivă,
lorași exigențe, pentru a aduce mai
jutem afirma cu certitudine că sînteresului și motivației superioare
mult știința și
em, neîndoiel
cercetarea știin
nic. în posesia ,
Peisaj de Io Posada
Infanterist atacind. Studiu pentru Atacul de la Smirdan
țifică lîngă școa
mei strategii polă și producție,
itice și culturaPregătirea profesională a tineretului,
am organizat un
e. bazată pe icomplex de mă
nense
rezerve
la nivelul cerut de exigențele producției suri pentru opti
nateriale și spimizarea pregăti
ituale. capabile
rii
forței de
să orienteze ac- ’
.ivitatea educa
muncă în liceele
mai concentrate, mai pline
destule subiecte vrednice
peste 4 000 de tablouri și
Ce înseamnă pentru noi,
Pictorul de la a cărui
tivă pe o traiectorie precisă «i cu o
pentru muncă ți promovarea unei
agroindustriale, înființind un labodecît imensul tablou defi
de studiu, destule frumu
astăzi, pictura lui Nicolae naștere se împlinesc astăzi
desene care formează as
finalitate formativă calitativ supeconștiințe înaintate, bazată pe un
rator de psihopedagogie agroindus
nitiv, nu mai prezintă go
seți originale si artistice,
tăzi mindria muzeelor ro
Grigorescu ? Este, așa cum
150 de ani aducea in picturioară.
sistem atitudinal deschis oricărei
trială în cadrul bazei de instruire
mânești aduc, in acest
lurile care ne supără in
spre a-si avea locul cu
s-a afirmat de multe ori,
ra românească din a doua
Școala, mai mult ca oricare altă
schimbări, propulsînd educația teh
tehnologică și practică a elevilor.
acesta. In toate aceste
demnitate în galeria orică
doar creația unuia dintre • jumătate a secolului trecut
sens, mărturia concretă a
nstituție socială, este chemată să
nologică agricolă ca o reală forță
Mergind pe linia depistării, for
cei mai importanți pictori
schițe execuția este mai
muncii asidue, continuu
rui muzeu din lumea occi
suflul înnoitor al unei ex
aregătească forța de muncă, să asi
materială ți de producție, receptivă
mării și dezvoltării aptitudinilor
puse
in
slujba
artei
sale.
bine
condusă,
febrilă
par

dentală. Mă voi sili cu toa
români
sau,
poate,
cu
mult
presii
lirice
legate
de
viața
gure ridicarea nivelului general de
la nou și capabilă de o mare mobi
tehnice și de muncă, laboratorul rea
mai mult? Reprezintă ea întregii naturi, de frumu
La Barbizon sau peJ druJ
tă stăruința ne care puti
că".
iulțură și cunoaștere al tuturor ce
litate socială. Astfel, înțelegem pre
lizează o completare funcțională și
doar începutul moderniză
sețea și luminozitatea ei.
murile pline de primejdii
nele mele mijloace îmi vor
Mai ales după ce Grigo
tățenilor, spre a putea realiza noua
gătirea viitorilor agronomi, zooteheficientă ă instruirii practice și teh
rii, ăl emancipării picturii
permite să fiu slabul lor
O dată cu Grigorescu. pic ale războiului de Indepenrescu se mută la Cîmpina,
.■alitate a muncii și vieții in toate
niști ți economiști pentru agricultura
nologice în meseriile în care se pre
intr-o
românești de canoanele atura românească atingea dență, înghesuit
interpret".
notează Virgil Cioflec. „bio
lomeniile economico-sociale. învăjudețului Ialomița, intr-o concepție
gătesc elevii noștri. în această di
cademice ? Fără îndoială adevărata conștiință a me
droscă trasă de trei cai mici,
grafia Iui e un izvor de
Cit de emoționant sună
tămîntul este, în cel mâi înalt grad,
largă, cu deosebire către cerințele
recție sîntem însă conștienți că tre
că
da,
dar
în
același
timp
în
care
avea
tot
ce-i
tre

nirii
sale
—
aceea
de
a
apă limpede pe care toți ii
si astăzi cuvintele pe care
.
□glinda și măsura dezvoltării socie
marii producții agricole. Consider
buie să insistăm mai mult, să acțio
creația
grigoresciană
a
fost
buia
pentru
mîncat,
dormit
exprima
idei,
sentimente
cunosc. Se așază definitiv
Grigorescu. în 1864, le atății căreia ii aparține, o reflectă, îi
însă că fiecare liceu agroindustrial
năm pentru dezvoltarea în conti
și
a
rămas
un
adevărat
și
pictat",
dar
mai
ales
in
cu
ajutorul
unor
elemente
în
mica
lui
căsuță
pitulată
dresa într-o scrisoare Mi
poartă pecetea, se modelează în ra
trebuie să aibă în dotare suprafețe
nuare a bazei materiale existente,
simbol. Un simbol al spi plastice. Căci pictorul ațară, pe Valea Prahovei,
intre dealuri. în liniște iși
nisterului Instrucțiunii ! Și
port cu cerințele comenzii sociale a
suficiente pentru cultura cerealelor
eficiența laboratorului fiind deose
ritualității
românești.
Gri

Grigorescu
rămîne
un
ar

cesta
marcat
de
o
precoce
vede
de
lucru,
căci
iubitor
cit de deplin reflectă crea
epocii.
ți plantelor tehnice, pentru care să
bită.
gorescu este primul care a înzestrare artistică a fost
tist a cărui originalitate
mai mare de singurătate
ția grigoresciană aceste
înfăptuirea acestor deziderate so
execute Întreaga gamă de lucrări.
Pregătirea practică în meserie a
știut
să
privească
mirifica
este
de
autentică
sensibili

primul
la
noi
care
a
înțe

rar s-a văzut. O viață în
intenții afirmate atit de
ciale se înscrie organic pe coordo
De asemenea, în atelierele proprii să
elevilor o desfășurăm în cadrul ba
frumusețe a pămîntului ro les ce înseamnă limbaj
tate și problematică. El rătreagă nu s-a plîns că e
timpuriu în imaginile de
natele cerințelor formulate de tova
se realizeze nu numai lucrări de în
zei de instruire tehnologică și prac
mânesc
și
să
trezească
în
mine
creatorul
unei
picturi
plastic,
descoperind,
o
dată
ostenit. Cit a trăit n-a
cunoscută plenitudine șl
rășul Nicolae Ceâușescu in magis
treținere, dar și reparații capitale
tică a liceului, pe terenurile experi
conștiința privitorilor min
a cărei modernitate — în
cu fiecare din motivele ar
pierdut o singură zi fără
bogăție a culorii. Simți, o
trala expunere : „în procesul revo
(pentru care, e adevărat, este nece
mentale și de producție, in cadrul
dria
de
a
fi
locuitorii
asensul
preocupărilor
și
al
sale
posibilitățile
su

fei
să
o
închine
muncii.
Cind
dată
cu fiecare din aceste
luției de făurire a societății socia
sară îmbunătățirea permanentă a
poligonului de testare și încercare a
cestei
țări.
Căci
pictorul,
viziunii
—
își
trage
sevele
gestiei, ale exprimării sen
zorile Îmboboceau feres
imagini, ritmul
alert al
liste multilateral dezvoltate se va
dotării tehnico-materiăle).
soiurilor, cit și în cadrul marii pro
din
rafinamentul
frust
al
care
susținea
că
..natura
în

zațiilor
optice
prin
culoare.
trele. Grigorescu, sprinten,
miinii o dată cu muzicalita
accentua procesul de ridicare a ni
Lucrînd pe flux tehnologic, avînd
ducții agricole și zootehnice. Dar,
treagă
este
asemenea
unui
tradițiilor
de
spiritualitate
Viața acestui creator a
tea blindă a culorii ce în
velului de cunoștințe și pregătirea
era in mijlocul ogrăzii în
imaginea fiecărui subansamblu și
întrucît baza materială de care dis
portret" a realizat prin încărui sensibilitate și viziu românească.
văluie cele mai variate su
politico-educativă a tuturor claselor
verzite cu troscot [,L] Gră
ansamblu de la tractoare și mașini
punem in prezent se cere dezvoltată,
treaga-i
creație
un
adevă

Căutind
în
aparența
mo

ne
artistică
și-au
păstrat,
și categoriilor sociale". Din această
biecte — de la momentele
bit, cu sculele adunate de
agricole, viitorii tehnicieni din agri
pentru a fi la înălțimea unei in
rat portret al Patriei. Un
bilă
a
realității
o
frumu

nealterate,
mesajele,
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grăbit, există cerințe ur
pezite cerințele eticii și e- le benefice, sprijinul în
luminată de frumusețe
trul National din T.irrătnică" de Shakes
gențe care implică iuțeala
chității. dreptatea retri dreptărilor. al căror drum
și sănătate morală. Din
gu Mures :
teatrele
peare la „Mireasa
Natalia STANCU
acțiunilor, deșigur. In abuirii după munca bine să- nu este nici neted, nici
bucuriile și durerile ce inceste spații se descifrează
virșită. sint luminate ce ușor. Nici lupta scriitoru
volburează miezul lucruri
rințele de ridicare a nive lui de a dezvălui lumina,
adevăruri, se caută înțele
lor. din. străbaterea flu
lului general de cultură, de a capta adevărurile
gerea realităților în per
viului acestui timp printre
manentă
schimbare. se
este reamintită întrecerea semnificative din multitu
valurile lui istorice si so
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna Cu
colectivă și individuală dinea realităților schimbă
creează un punct de sprijin,
ciale se iscă energia ele
camelii — 10.30: Mitică Popescu — 19
• Teatrul Foarte
~
-----Mic
(14 09
05) :
se înalță un fir de ori
pentru calitatea muncii so toare. de a le da viată ar
vației spirituale. O perso
Ana-Lia
— 11; Noapte bună, mamă
zont și pentru cei ce mâi
ciale. O. mare necesitate a tistică suflind peste ele har
nalitate. creată in timp
—
19
ruginesc
în
indiferentă,
ru

întregii
vieți
este
cultura.
1
și
energie
din
viața
lui.
nu
prin inteligente acțiuni,
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Nici o diplomă nu ți-o dă este ușoară. El nu poate
tină. stagnare, se trezesc
gindire și sentimente o• Teatrul Național (14 71 71, sala
Slugă la doi stăpini — 10; Regele
interesul și gindirea. Con
definitiv. Nici harul, nici trage linii albe și negre.
menești scufundate în aMare) : Nu se știe niciodată — 10;
Ioan — 18
turăm ființa de lumină a
inteligenta fără cultură nu Nuanțele sint multe, bucu
devăr si dor de bine, per
Zbor deasupra unui cuib de cuci —
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
18; (sala Amfiteatru) : Un anotimp
Magheru) : Ultimul bal — 10: Neca
creatorului de bucurii ma
pot ti fructificate în ade riile împlinirilor si insa
sonalitate in care vibrează
fără
nume
—
10:
Contrabasul
—
18;
zurile
unui îndrăgostit — 18; (sala
vărata lor valoare. Cartea tisfacțiile neimplinirilor se
teriale si spirituale, flinta
muzical și purificat ritmul
(sala Atelier) : Clovnii — 10; 15
Studio) : Dansul
morțil — 10,30:
omului nou. nu ca pe a
o cauți permanent singur. succed omenește, din cauze
lumii, este permanent in
•
Filarmonica
..George
Enescu'
Acești
îngeri triști ■ 17.30.
‘
unui supraom sacru, ci cu
Vastitatea bibliotecilor și subiective si obiective. Ma
căutarea polipersonalităti(13 68 75. sala Studio) : „Treptele
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
lor care există și creează
cunoașterii sînt tulbură rea responsabilitate si con
toate întrebările, cu erois_ ...
afirmării artistice". Oltea Șerban14 72 34) : Regele Lear — 18: (sala
mul muncii, neidealizind
tot pentru calitatea de om
toare. Viața se înnoiește știință a scriitorului caută
Pârâu — pian — 10,30; „Panoramic
Giulești. 18 04 85) :
Milionarul sărac
nici amărăciunile, nici gre
continuu, si omul, și știin drumul umanei frumuseți :
și calitatea vieții.
XX". Lucrări pentru clarinet și per
— 11: Discuție fără martori — 18
cuție,
Leontin
Boanță
clarinet,
‘
'
",
•
Teatrul
satirtc-muzical
,.C. Tănautatea clipelor de mare dă ța lui. și tehnica, si arta e- scriind zilnic își limpezeș
Ca scriitor, cauți calea de
Viorica Ciurllă — percuție — 17.30;
se“ (sala Savoy, 15 56 78) ; Belmondo
ruire. prin care a trecut
comunicare cu alte destine,
moțională a comunicării. E- te propriul suflet, limpezeș
(Ateneul Român) : Corala Facultății
al II-lea — 18
ducația nu poate rămîne
și mai trece la fel ca fie
cu natura darnică a păDirijor :
de medicină din Craiova.
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
care om. Lirismul poeziei
în urma culturii. Si gestu te izvoarele flăcării ce în
mîntului acestei țări, cu
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
Recital
de
dr.
Valentin
Cîrlig
—
11;
filtrează emoțional esen
lumea din afară si cu lu
rile omenoase se învață, și călzește inima omului, reptan
Sorin
Petrescu.
Program :
— 11; De tine dorul mă leagă — 18
țele umane, proza si teatrul
mea ta lăuntrică in care
prețuirea cinstită a muncii imaginează drum de lume
CHOPIN — 19
• Teatrul „Ion Creangă". (50 26 55) :
materializează în imagine
• Opera Română (13 18 57) :
Inimă
Uite-1, nu e ! — 10.30
milioanele de rădăcini ale
celorlalți, și prețuirea pro nouă mai pură. Lupta pen
de copil — ti: Freischfltz — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala
și dialog decantarea dialec
ființelor păstrate in me
priei tale munci, și recu tru calitate, prezenta pu
• Teatrul, de operetă (13 63 48) : Po
Victoria) :
Boroboață — tl: (sala
tică a realității, cu gravi
morie. alcătuind tăria exis
noașterea realei frumu terilor noastre ca forte spi
vestea soldățelului de plumb — 10,30;
Cosmonauțllor. 11 12 04) : Trei Iezi
seți. Vocația scriitorului, rituale în mijlocul po
tentei tale pe acest pămînt
tate sau umor. In profun
cucniețl — 11,30
Logodnicul din tună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
• Circul București <10 41 95) : „Steromânesc, si-au îmbrățișat
zimea oglinzilor artei edacă țîșneste din profunzi* porului sint argumente
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) :
Iele Circului din Moscova" — 10;
firele. în felul tău de
mea lui. nu din ambiții de concrete, probe ale menirii
sențializăm devenirea, stirTrenurile mele — 10.30; Gin-Rutnmy
15,30: 19
nim muzica eroică și tragi
șarte. este zilnic fructifi noastre.
a gîndi, a simți Si a te rosti
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
— 18: (sala .Grădina Icoanei, 11 95 44):
(IS 72 59) : Medeea — 19
Uriașii munților — 18
în lume. Memorie, luptă,
că a sufletului și gîndirii
cată. lucrată, subordonată
privirii lucide asupra luVioleta ZAMFIRESCU
umane. Multe întrebări frăcunoaștere, stiintă. artă si

Mesajul unei arte și al unei

Comunistul-mereu la datorie,
in primele rînduri

Conștiința și responsabilitate

teatre
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vească la afirmarea unui nou tip
de relații economice, să corespun
dă pe deplin intereselor acestor
țări, socialismului în ansamblu.
A fost exprimată dorința recipro
că de a dezvolta și adinei colabo
rarea în domeniul culturii, științei,
învățămîntului. pe linia asociațiilor
de prietenie, a organizațiilor de sin
dicat. de tineret, de femei și a al
tor organizații obștești, a sportului,
turismului, de a folosi diverse for
me pentru mai buna cunoaștere a
valorilor spirituale ale celor două
popoare, de a activiza legăturile
dintre județe și orașe din Republi
ca Socialistă România cu regiuni
și oraș'e din U.R.S.S.. dintre zone
limitrofe frontierei, dintre colective
de muncă.
S-a afirmat hotărirea de a dez
volta pe mai departe contactele
utile și schimbul de experiență din
tre Marea Adunare Națională a
Republicii Socialiste România și
Sovietul Suprem al U.R.S.S.. dintre
comisiile permanente șl grupe de
deputați ale celor două organe le
gislative supreme asupra direcții
lor principale ale activității legis
lative și de stat și ale dezvoltă
rii democrației socialiste și de a
spori eficienta acestor legături. S-a
relevat importanta perfecționării
colaborării dintre parlamentele ță
rilor socialiste, intensificării con
lucrării lor în cadrul Uniunii Inter
parlamentare.
în cadrul schimbului de păreri cu
privire la problemele majore internaționale s-a apreciat că situația
din lume se menține încă destul
de gravă și contradictorie. Totodată, pe arena internațională se
manifestă Si
. unele
..... tendințe
____ . pozitive. Sarcinile dezvoltării și conso
lidării în continuare a acestor ten
dințe impun o nouă gîndire si o
abordare responsabilă a probleme
lor păcii și războiului. în interesul
asigurării securității Internationale,
a dreptului popoarelor la viată si
la pace, lă existentă liberă, inde
pendentă și demnă.
De comun acord s-a apreciat că
problema fundamentală a contem
poraneității o constituie oprirea
cursei înarmărilor si trecerea hotărîtă la dezarmare, in primul rînd
la dezarmare nucleară. în acest
context s-a relevat că semnarea
Tratatului dintre U.R.S.S. și S.U.A.
cu privire la lichidarea rachetelor
lor cu rază medie și mai scurtă de
acțiune a reprezentat un eveniment
de importantă istorică, o victorie a
politicii realiste, a luptei popoare
lor pentru dezarmare. S-a mențio
nat că acest acord constituie un
Început, doar un prim pas pe calea
edificării unei lumi fără arme nu
cleare, din care să fie eliminată
folosirea forței.
România și Uniunea Sovietică
consideră ca imperios necesar să se
asigure procesului de dezarmare un
caracter continuu, dinamic si ire
versibil. O măsură importantă în
acest sens ar constitui-o încheierea
unui acord între U.R.S.S. și S.U.A.
privind reducerea cu 50 la sută a
armamentelor strategice ofensive cu

respectarea fermă a Tratatului de
apărare antirachetă in forma în
care acesta a fost semnat în 1972 și
nerenunțarea la el în decursul unui
termen convenit. Interesele vitale
ale popoarelor cer. de asemenea,
preintimpinarea cursei înarmărilor
in Cosmos. interzicerea generală și
completă a experiențelor nucleare,
eliminarea armelor nucleare. Chi
mice și a celorlalte arme de distru
gere in masă, reducerea efectivelor
armate, armamehtelor conventio
nale in Europa și a cheltuielilor
militare. S-a subliniat inadmisibilitatea ca măsurile de dezarmare
dintr-un domeniu să fie compen
sate prin intensificarea și perfec
ționarea armamentelor din alte do
menii.
în legătură cu cea de-a IlI-a se
siune specială a Adunării Generale
a O.N.U. consacrată dezarmării, s-a
relevat că aceasta este chemată să
traseze direcțiile principale ale
dezarmării și Întăririi securității, să
dea un impuls pozitiv tuturor ne
gocierilor bilaterale și multilaterale
corespunzătoare.
România și U.R.S.S. au reafirmat
hotărîrea lor de a acționa pe toate
căile pentru însănătoșirea climatu
lui politic pe continent și statorni
cirea unei colaborări fructuoase, re
ciproc avantajoase între statele din
Europa. Ele vor milita activ și în
viitor pentru a se ajunge la redu
ceri substanțiale ale forțelor arma
te și armamentelor convenționale
în Europa, de la Atlantic la Urali,
pentru încheierea rit mai curind a
reuniunii de Ia Viena Cu înțelegeri
concrete, de natură să ridioe pe o
treaptă calitativ superioară proce
sul general european in toate do
meniile, să contribuie la promova
rea dezarmării și întărirea securi
tății pe continent. Acestor scopuri
le-ar corespunde realizarea unei
Europe unite, a păcii sl colaborării,
a unui „cămin european" in care
să se afirme climatul de bună veci
nătate si încredere.
S-a exprimat hotărîrea celor două
țări de a combate cu fermitate
orice Încercări ale forțelor revan
șarde, oriunde și sub orice formă
s-ar manifesta, de a pune la îndo
ială actualele realități teritorialpolitice din Europa. Inviolabilitatea
frontierelor postbelice constituie o
condiție a păcii trainice și securi
tății pe continentul european.
S-a subliniat necesitatea de a se
pune capăt politicii imperialiste de
învrăjbire între popoare, de încu
rajare a anticomunismului, rasis
mului, șovinismului, naționalismu
lui. de a se face totul pentru edu
carea popoarelor în spiritul prie
teniei, colaborării și păcii.
Uniunea Sovietică sprijină pe de
plin inițiativele și eforturile Româ
niei și Bulgariei pentru transforma
rea Balcanilor intr-o zonă a păcii,
colaborării și bunei vecinătăți, li
beră de arme nucleare si chimice,
fără baze militare și trupe străine.
S-a relevat, totodată, importanța
deosebită a continuării si adincirii
dia.loguiui bilateral și multilateral
dintre statele balcanice, la toate
nivelurile, inclusiv la nivel înalt,

în scopul întăririi păcii. Încrederii,
securității și colaborării in această
regiune.
S-a exprimat sprijinul față de
Inițiativele altor state pentru crea
rea de zone fără arme nucleare și
chimice, ale încrederii și bunei ve
cinătăți, întăririi păcii șl securității
în Europa și in întreaga lume.
S-a relevat importanța pe care
ar avea-o pentru însănătoșirea ra
dicală a climatului politic în Eu
ropa desființarea concomitentă a
N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia și, ca prim pas, lichidarea
organizațiilor lor militare.
România și Uniunea Sovietică
vor acționa in continuare pentru
aprofundarea conlucrării intre sta
tele participante la Tratatul de la
Varșovia și sporirea eficienței acesteia. pentru lărgirea colaborării
cu celelalte țări socialiste, cu toa
te forțele iubitoare de pace, demo
cratice și progresiste, care se pro
nunță pentru dezarmare, pentru o
lume mai bună și mai dreaptă pa
planeta noastră.
Examinindu-se situațiile contllctuale regionale, a fost subliniată
necesitatea soluționării lor rapide
și juste pe cale politică, prin tra
tative, i pe baza respectării. dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî
singur destinele.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășul Andrei Gromiko s-au
pronunțat pentru intensificarea eforturilor în vederea soluționării
globale a problemelor grave și
complexe ale subdezvoltării, inclu
siv a datoriilor externe ale țărilor
in cur-s de dezvoltare, pentru in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale, ceea ce ar garanta
securitatea economică a tuturor
statelor, ar corespunde intereselor
stabilități! economiei
mondiale,
dezvoltării colaborării si întăririi
păcii în lume. O contribuție importantă în realizarea acestor sco
puri ar reprezenta-o alocarea unei
părți din mijloacele eliberate în
urma dezarmării pentru necesități
le de dezvoltare social-economi că
ale țărilor in curs de dezvoltare.
S-a exprimat solidaritatea Româ
niei șl Uniunii Sovietice cu toate
popoarele care luptă pentru liber
tate, independentă și progres so
cial și s-a subliniat rolul important
al mișcării țărilor nealiniate în
soluționarea problemelor complexe
ale lumii contemporane.
Apreciind că O.N.U. este forul
internațional cel mai reprezentativ
pentru dezbaterea democratică și
soluționarea problemelor politice,
economice și sociale ale lumii con
temporane, România și Uniunea
Sovietică s-au pronunțat pentru
sporirea eficienței activității aces
tei organizații.
Rezultatele vizitei au pus in evi
dență hotărîrea celor două țări de
a adinei raporturile tradiționale de
prietenie, colaborare și bună veci
nătate și de a intensifica conlucra
rea pe plan internațional.
Vizita s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, cordialitate și
înțelegere reciprocă.

Ceremonia plecării din Capitală
(Urmare din pag. I)

Pionieri
români sl sovietici au
oferit tovarășilor Nicolae Ceaușescu
si Andrei Gromiko. tovarășelor
Elena Ceaușescu si Lidia Gromiko
buchete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si
ovarăsa Elena Ceaușescu si-au luat
rămas bun de la persoanele oficiale
sovietice care l-au însotit în vizita
în tara noastră ne președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.
La scara avionului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena
Ceausescu si-au luat un călduros ră
mas bun de la tovarășul _ Andrei
Gromiko si tovarășa Lidia Gromiko.
La ora 11,30, aeronava oficială a
decolat, îndreptîndu-se spre Moscova.

★

Simbătă dimineața. Înainte de a
părăsi țara noastră, tovarășul Andrei
Gromiko s-a intilnit cu reprezentanți
ai presei centrale, ai Agerpres și
Radioteleviziunii. precum si cu tri
miși speciali și corespondenți ai pre
sei străine acreditați la București.
în declarația făcută cu acest pri
lej, tovarășul Andrei Gromiko a îm
părtășit impresii in legătură cu tntîlnlrlle și convorbirile avute in timpul

vizitei in România. „Acestea au fost
multe și toate au avut un caracter
prietenesc, de schimb de păreri. Am
avut convorbiri deosebit de detaliate
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care au oferit posibilitatea, și de
această dată, să examinăm situația
relațiilor sovieto-române în scopul
folosirii mai depline a rezervelor
existente. De asemenea, am avut un
schimb de păreri în unele probleme
internaționale. în condițiile dezvol
tării ascendente a colaborării dintre
țările noastre.
Sîntem de părere — a continuat
vorbitorul — că putem face cu mult
mal mult decit Se face în prezent.
După cum se știe, acum un an, in
timpul vizitei tovarășului Mihail
Gorbaciov, au fost realizate înțele
geri principiale orientate spre valori
ficarea puternicului potențial de care
dispun ambele țări in domeniul dez
voltării legăturilor bilaterale. Schim
bul nostru de păreri a confirmat do
rința ambelor țări de a acționa in așa
fel incit, prin eforturi comune, să
facem ca relațiile sovieto-române să
atingă noi culmi".
Referindu-se la problemele dezar
mării și păcii, tovarășul A. A. Gro
miko a spus : „în timpul convorbiri
lor pe care le-am avut cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu. am evidențiat
concordanta punctelor de vedere ale

țărilor noastre privind soluționarea
problemelor stringente ale dezarmă
rii. Este un aspect foarte important,
și noi apreciem acest lucru. Uniunea
Sovietică și România se situează pe
aceeași poziție in ceea ce privește
năzuința de a se acționa în direcția
progresului spre o lume fără arme
nucleare, fără violentă, depășind re
zistența, opoziția celor care nu văd
viitorul fără arme, fără dictat în
relațiile internaționale".
Tovarășul A. A. Gromiko a subli
niat că Uniunea Sovietică sprijină
inițiativa României și a Bulgariei
privind crearea în Balcani a unei
zone libere de arma nucleară șl chi
mică. văzind în înfăptuirea acesteia
o contribuție importantă la întărirea
păcii în Europa.
în încheierea declarației sale, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a spus : „Uniunea
Sovietică și România au o bogată
experiență în participarea la proble
mele internaționale și in colaborarea
atît pe plan bilateral, cit și în ca
drul Tratatului de la Varșovia, al
C.A.E.R. Ambele țări au exprimat
năzuința de a dezvolta această con
lucrare în interesul reciproc, aj cau
zei. păcii și socialismului".
Tovarășul Andrei Gromiko a răs
puns, apoi, la întrebări puse de zia
riști.

Pentru noi și prestigioase rezultate sportive
Cu prilejul aniversării a 40 de ani
de existentă a Clubului ..Dinamo"
București a avut loc o adunare fes
tivă in cadrul căreia personalul Mi
nisterului de Interne, antrenorii si
sportivii clubului, animați de senti
mente de adine respect si înaltă pre
țuire fată de conducătorul încercat
si clarvăzător al destinelor poporu
lui român, au adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, președintele Republi
cii. comandantul .suprem al forțelor
armate. o telegramă. în care se
spune :
în aceste momente deosebite gindurile noastre se îndreaptă cu ne
mărginită dragoste, aleasă prețuire
si. înalt devotament către dumnea
voastră.' niult' iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor al
României socialiste moderne. înflă
cărat revoluționar patriot. Erou între
eroii neamului, personalitate proemînentă a lumii contemporane; făuri
torul unei monumentale opere con
structive ce va rămlne peste veacuri
mărturia celei mai glorioase perioa-

Cronica

zilei

Ansamblul de cintece și dansuri
al Direcției generale politice a Ar
matei Populare Chineze de Eliberare,
care se află in turneu în țara noas
tră. a prezentat, simbătă seara, pe
scena Operei Române din Capitală,
un spectacol de gală.
La spectacol au participat cadre
din conducerea Ministerului Apărării
Naționale, a Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, reprezentanți ai

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins intre ÎS mai,
ora
20 — 18 mai, ora 20. In țară : Vremea
va tl relativ caldă în majoritatea re
giunilor, iar cerul variabil cu innorări mai accentuate in jumătatea de
sud a țării. Temporar vor cădea ploi
locale, care vor avea și caracter de

tv
111,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Teletilmoteca
de ghiozdan (color). „Trăind li
ber". Episodul 1
12,40 Din cununa ctnteculul românesc
(color)
13,00 Album duminical (partial color)
15,00 închiderea programului

cinema
• Umbrele
soarelui :
STUDIO
(39 53 15) — 10: 12.15; 15; 17; 19.
• Duminica tn
familie:
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20, MELODIA (11 13 49) — 9;
lt; 13: 15: 17; 19
GtULEȘTl
la
start !
• Rezervă
(17 55 46)
9; li; 13; 1&; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; H: 13;
17; 19
• Niște bilet! grozavi : FLAMURA
9; 11; 13; 15; 17; 19,
(85 77 12) — ........................................
• Extemporal la dirlgentie : SALA
MICA A PALATULUI — 10,30; 12,30.
• Zimbet de soare : ARTA (21 31 86)
— 9: ii: 13: 15; 17: 19
• Uimitoarele aventuri ate mușche
tarilor : LIRA (317171) — 9: 11; 13
• Egreta de
fildeș : FERENTARI
<80 49 85) — 13; 17
• Orele 11: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15: 17; 19
t» Iacob : PACEA
(71 30 85) — 9;
11,30: 14; 16.30; 19
• Trenul de aur ; DACIA (50 35 94)
— 9: 11,30: 14; 16,30; 19
• Fata fără
zestre :
VICTORIA
(16 28 79) — 8.45: 11,30: 14,15: 17: 19.45
• Frații Karamazov: UNION (13 49 04)
— 9: 13; 17
• Copiii Leningradului: VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17: 19
• De viață nu mă satur niciodată:
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii șl
tineret — 9; 11; 13; 15; 17, Nu e ușor
cu bărbații — 19: DOINA (16 35 38)
•
Judecătorul :
TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 9; îl: 13.15; 15,30, 17,45; 20
și
pajură ;
FEROVIAR
• Cap
(50 51 40) -9;.................................
11; 13; 15; 17; 19, la
’rădină — 20,30
• Jandarmul șl Jandarmerițele — 9;
11; 13,13; 15,30: Feerie berlineză —
17,43; 20: LUMINA (14 74 16)
• Incoruptibilul de la etajul XIX:
GRĂDINA PARC-HOTEL r (17 08 58)
— 20,30.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Tn prima manșă a finalei „Cupei I.H.F."

Granitas

Minaur 21-20 (8—11.)

Handbaliștii băimăreni așteapta
cu încredere partida retur
KAUNAS (prin telefon, de Ia
trimisul nostru). Transmit aceste
rinduri cu satisfacție (aproape) de
plină. Sint sigur, cei mai mulți din
tre cititorii noștri au luat cunoștință
din relatarea radiodifuziunii despre
desfășurarea (șl scorul) partidei Gra
nitas Kaunas — Minaur Baia Mare,
contind ca primă manșă a finalei
„Cupei Federației Internaționale de
Handbal". în ciuda faptului că au
părăsit (pînă la urmă) terenul cu un
scor defavorabil, handbaliștii băimăreni și antrenorii lor pot avea sen
timentul datoriei împlinite. în cea
mai mare parte a meciului inițiati
va le-a aparținut, echipa reușind nu
numai să se organizeze foarte bine
în defensivă, ci — și acest fapt con
stituie motivul satisfacției — să
preia conducerea după mai puțin de
un sfert de oră de la Începerea
partidei. Sportivii băimăreni și-au
concretizat superioritatea — în
mod clar și spectaculos — prin
goluri care de care mai fru
moase. în această „cursă de ur
mărire", întreaga noastră echipă
și-a adus contribuția necesară (bine
înțeles, cu destule și lăudabile efor
turi), dar trebuie consemnată forma
foarte bună a golgeterilor formației,
Gheorghe Covaciu și Măricel Voinea
(fiecare a marcat cite 7 goluri), a
lui Stamate, Porumb și a tinărului
Andronlc, ce și*au adus și ei contri
buția concretă la stabilirea scorului.
O notă bună, de asemenea, pentru
portarul Petran.
Scorul, deschis de gazde, in chiar
primul minut, s-a menținut, la
început, foarte strîns. Pînă în mi

nutul 20 au condus handbaliștii de
la Granitas. Dar niciodată cu mai
mult de un gol sau două. Mereu „pe
fază", handbaliștii băimăreni s-au
desprins, la pauză ei avind un avan
taj nesperat : trei goluri (11-8). Și
după reluare se află la cîrma
jocului : iși păstrează avantajul,
ba chiar îl măresc ; în tninutul 38
conduceau cu 15—10. Jucătorii din
echipa-gazdă,
încurajați
de o
„galerie" numeroasă și foarte activă,
reduc din handicap. în așa fel incit,
cu numai cinci minute inainte de
fluierul final, tabela de scor arăta
egalitate : 20—20. Fihalul devine ab
solut dramatic. Fiecare echipă doreș
te să-și asigure un scor convenabil ;
emoțiile — de unde și greșelile —
sint mari. Minaur luptă din răsputeri
pentru a păstra cd puțin scorul egal.
El era ca și asigurat, dar în chiar
ultimul minut, sportivii de la Grani
tas înscriu „in extremis" golul vic
toriei.
Văzindu-i șl apreciind cum au
jucat in această primă partidă, cunoscînd prea bine forța echipei, capacitatea antrenorilor, avînd in vedere și diferența de numai Un gol
cu care au pierdut acest meci în deplasare — dar știind și cit de serios
și de hotărît abordează orice meci pe
teren propriu — nutrim cu toții spe
ranța că în partida retur a finalei
(programată duminică, 22 mai, la
Baia Mare) handbaliștii de la Minaur
vor reuși performanta de acum trei
ani — tind au ciștigat trofeul pres
tigioasei competiții europene Intercluburl...
___ •

Gheorghe MTTROI

„CENTURA DE AUR“ 1988
Azi - gongul final!
„Centura de aur" 1988 a ajuns la
final. După ce i-am cunoscut pe me*
daliații cu bronz (învinșii dir. semi
finale), astăzi — in ambianța plă
cută și mereu ospitalieră a Palatului
sporturilor din Capitală, devenită
atît de familiară iubitorilor boxului
— vom cunoaște și ultimele... necu
noscute : pe medaliații cu argint și
pe laureații propriu-ziși, medaliații
cu aur. în această ultimă gală vor
lupta în ring 24 de sportivi, reprezentînd boxul a 6 țări din cele 10
prezente la startul competiției.
România are nouă finaliști, Uniunea
Sovietică cinci, Bulgaria și Cuba cite
patru. Italia și Turcia cite unUl.
Primul, gong al galei — la ora 10,
cînd va începe finala categoriei semimusci, între bulgarii I. Marinov
și K. Ciolakov. Apoi, Ia categoria
muscă se intîlneșc V. Tutuk (Turcia)
și S. Todorov (Bulgaria). Vor urma,
in serie, opt finale cu prezență ro
mânească.: categoria cocos Nicolae
Iâncu — S. Ufimțev (U.R.S.S.), cate
goria pană Daniel Dumitrescu — R.
Ledon Gonzales (Cuba), categoria
semiușoară Daniel Măeran — M. En
rique Yribarren (Cuba), categoria
ușoară Giani Gogol — E. Akimov

(U.R.S.S.), categoria semimijlocie
Francisc Vaștag — A. Hernandez
(Cuba), categoria mijlocie mică Ru
dei Obreja — V. Nardielio (Ițalia),
categoria mijlocie Doru Maricescu —
V. Karpuhin (U.R.S.S.), categoria
semigrea V. Damian — J. Gorizalez
(Cuba). în continuare, la categoria
grea se întilnesc sovieticii V. Aksonov și R. Sabiev. pentru ca. in „fi
nala finalelor", la supergrea, să urce
în ring campionul' nostru Miklos
Paizs și bulgarul P. Stoimenov.
Ultima reuniune a „Centurii de
aur" prilejuiește spectatorilor o intilnire (pentru cei mai mulți, o reîntilnire) cu cei mai buni pugiliști
aflați. lâ. această ediție a competiției.
Este de așteptat, in consecință, ca
din nou lupta in ring să fie pe mă
sura veleităților și pregătirii sporti
vilor respectivi. Firesc ar fi ca re
prezentanții boxului românesc, în
primul rînd cei din lotul olimpic, să
se numere — cit mai mulți ! — nu
numai printre medaliații cu aur. ci
și, mai cu seamă, printre cei a căror
comportare să întrunească deopotrivă
sufragiile publicului și ale specia
liștilor.

I. DUMITRII!

INFORMAȚII DIN FOTBAL
ÎN DIVIZIA A 1« fotbal, ieri s-au
disputat meciurile celei de-a 28-a
etape. Iată rezultatele tehnice :
Dinamo București — Politehnica
Timișoara 6—0 (au marcat Lupescu,
Mateuț, Andone, Vajșcovici, Orac și
Rednic), Sportul Studențesc —
F.C.M. Brașov 1—6 (a înscris
Țicleanu), Victoria București — Oțe
lul Galați 4—1 (Laici, Augustin,
Dican două, respectiv Hanghiuc, din
11 m), Universitatea Craiova — Rapid
4—2 (Ghiță, Geolgău,. durea — din 11
m. Biță, respectiv Goanță două) ;
S.C. Bacău — Steaua 0—0 ; C.S.M.
Suceava — Universitatea Cluj-Napoca 3—1 (Cașuba două și Păiuș, res
pectiv Muntean), F.C. Argeș —F.C.

de din multimilenara istorie a pa
triei. ne care întreaga națiune o nu
mește. cu mîndrie si venerație.
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Cu nețărmurită bucurie si puter
nică emoție. întregul personal al
clubului vă roagă, cu deosebit res
pect. să-i permiteți, mult stimate
tovarășe comandant suprem, să dea
glas, si cu acest prilei. celor mai
fierbinți sentimente de dragoste si
profundă recunoștință pentru grija
permanentă pe care o nurtati ridi
cării întregii activități de educație
fizică si sport la nivelul mărețelor
înfăptuiri, obtihute in toate domenii
le vieții economico-sociale si spiri
tuale.
Ne angajăm solemn, in fata dum
neavoastră. mult stimate si iubite
tovarășe comandant suprem, că vom
depune eforturi si mai susținute
pentru a obține rezultate tot mai
bune în întreaga activitate. în semn
de fierbinte recunoștință pentru mi
nunatele condiții de muncă si viată
asigurate sportivilor clubului, miș
cării sportive din tara noastră.

Olt 1—0 (Ignat — din U m), A.S.A.
Tg. Mureș — Corvinul 2—1 (Albu și
Sabău, respectiv Petcu), Flacăra Moreni — Petrolul 2—0 (ambele goluri
le-a marcat Dragnea). în clasament
conduce în continuare Steaua (53
puncte), urmată la numai un punct
de Dinamo București, la 19 puncte
de Victoria București, la 20 de
puncte de Oțelul etc. Pe ultimul loc,
din nou Petrolul Ploiești (20 p.).
• în ziua a doua a turneului final
al campionatului european de fotbal
pentru juniori II (cădeți), competiție
ce se desfășoară in diferite orașe din
Spania, selecționata României a ter
minat la egalitate : 1—1 cu formația
Suediei.

organelor locale de partid și de stat,
ai U.T.C. și ai unor instituții de artă
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, un numeros public. Au parti
cipat, de asemenea, ambasadorul
R.P. Chineze la București, atașați
militari și alți membri ai corpului
diplomatic acreditați In țara noastră.
Evoluția artiștilor chinezi s-a bucu
rat de un succes deosebit.
aversă, mal ales In a doua parte a In
tervalului. Izolat, tn sud-vest cantită
țile de apă pot depăși 15 litri pe me
tru pătrat tn 24 de ore. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 6 șl
16 grade, Izolat mal coborîte în depre
siuni, iar maximele, în general, între
18 șl 28 de grade. In București : Vre
mea va fi relativ
caldă, cu
cerul
temporar noros. Temporar vor cădea
ploi care pot avea șl
caracter
de
aversă. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime
vor
ti cuprinse între îl șl 15 grade. Iar
maximele între 22 și 26 grade.

19,00 Telejurnal
19,20 Cintarea României (color) • Ti
nerețea noastră — tinerețea Epo
cii Nicolae Ceaușescu. Documen
tar • Conducătorului Iubit, oma
giu! tineretului României socia
liste. Emisiune realizată în co
laborare cu comitetul Centrai al
Uniunii
Tineretului
Comunist,
Consiliu!
Uniuni!
Asociațiilor
Studenților Comuniști din Româ
nia șl Consiliul Național al Orga
nizației. Pionierilor.
Film artistic
(color).
„Angela
merge mal departe". Producție a
Casei de filme trei. Scenariul :
Eva Sirbu. Regia : Lucian Bratu.
21,35 O planetă a iubirit (color)
Muzică ușoară românească
21.50 Telejurnal
22,09 închiderea programului.

Luni, 16 mai 1988
20,00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie
20,45 Tezaur folcloric tn concert (co
tor)
21,15 Occident ’88
Documentar (color)
21,30 Idei in acțiune. Temperatura an
gajării.
31.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAT

DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRII
DOLJ : Materiale
refolosibile în circuitul
productiv
Prin inițierea unor acțiuni de
masă pentru strîngerea tuturor ma
terialelor refolosibile din gospo
dăriile populației, prin mai buna
organizare a activității d,e colectare
din Întreprinderi și instituții. in
perioada care a trecut din acest an
au fost predate importante canti
tăți de materiale refolosibile ce
completează balanța de materii pri
me necesare activității de produc
ție. După cum ne informează Du
mitru Cazacu. directorul întreprin
derii județene de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibi
le. de la începutul anului și pină
acum au fost livrate, peste preve
derile de plan. 4 810 tone otel. 340
tone fontă. 16 tone alamă și alte
materiale. (Nicolae Băbălău).

Marin Preda, a fost vizitată o ex
poziție fotodocumentară privind
viața și activitatea scriitorului. Din
partea organizatorilor, a Uniunii
scriitorilor si a unor reviste lite
rare au fost acordate premii ciștigătorilor concursului național de
proză scurtă „Marin Preda".
Cu prilejul acestei manifestări
culturale a avut loc și o consfătui
re a cercurilor și cenaclurilor lite
rare din județele Argeș. Călărași.
Constanța, Dîmbovița. Dolj, Giur
giu, Ialomița, Prahova, Teleorman,
Vilcea și municipiul București, in
cadrul căreia au fost dezbătute
probleme privind stimularea crea
ției literare militante, cu un bogat
conținut educativ, patriotic, revo
luționar. (Stan Ștefan).

SLOBOZIA : Apa bună
este apa curată

Continuînd o mai veche tradiție
de a organiza întilnlri ale oameni
lor muncii din județul Vîlcea cu
personalități ale științei, artei si
culturii românești care s-au născut
pe meleagurile vilcene, comitetul
județean de cultură și educație so
cialistă a invitat pe pictorul Virgil
Moise, născut în orașul Călimănești. să ia parte la o astfel de ac
țiune. Răspunsul artistului plastic
s-a convertit intr-o interesantă și
apreciată expoziție de pictură des
chisă la Galeriile de artă din mu
nicipiul Rm. Vilcea. La vernisai au
luat parte numeroși oameni ai mun
cii de pe cele tr.ei platforme indus
triale ale municipiului reședință de
județ, cadre didactice, elevi. (Ion
Stanciu).

Miercuri dimineața s-au încheiat
lucrările de modernizare si îmbu
nătățiri aduse la stația de epura
re a apelor menajere din munici
piul Slobozia. î-nlăturîndu-se prin
aceasta poluarea riului Ialomița,
unde se face deversarea. Statia. cu
o capacitate de 700 litri pe secun
dă. realizează acum epurarea ape
lor menajere prin treapta meca
nică. Totodată, au început probe
le de punere în funcțiune și a ce
lei de-a doua trepte — cea biolo
gică. Așa cum ne-a informat in
ginerul Radu Miclea. treapta a
doua biologică va contribui la îm
bogățirea cu oxigen, la reducerea
substanțelor organice la nivelul apelor naturale si la extragerea nă
molurilor extrafine, care sint reutilizate în prelucrarea apelor me
najere colectate. Nămolurile extra
se din decantarea primară consti
tuie acum materie primă pentru
obținerea de biogaz utilizat Ia cen
trala termică proprie. (Mihai VIsoiu).

TELEORMAN : Concurs
de proză scurtă

BOTOȘANI : Terenuri
redate circuitului agricol

VILCEA: Intîlniri
cu oamenii și locurile
natale

în zilele de 13 și 14 mai, în mai
multe localități din județul Teleor
man s-au desfășurat manifestările
finale ale celei de-a IV-a ediții a
concursului național de proză
scurtă „Marin Preda", organizat de
comitetul județean de cultură și
educație socialistă in colaborare cu
Uniunea scriitorilor, in cadrul Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei". Din programul bogat al celor
două zile menționăm simpozionul
organizat la Casa de cultură a ști
inței și tehnicii pentru tineret din
orașul Roșiori de Vede, cu tema
„Marile transformări revoluționare
din viața satului românesc reflec
tate in literatură. Universul rural
în proza lui Marin Preda". Au par
ticipat scriitori si critici literari,
reprezentanți al unor edituri șl re
viste literare. în mai multe între
prinderi din Alexandria, Roșiori de
Vede și Turnu Măgurele s-au orga. nizaț yizite de documentare șt întiiniri -ale scriitorilor cu colective
die oameni al muncii. La Siliștea
Nouă, localitate în care s-a născut

în județul Botoșani s.e desfă
șoară ample lucrări de îmbunătă
țiri funciare și de redare in cir
cuitul agricol a unor întinse supra
fețe neproductive. Colectivul de Ia
întreprinderea de exploatare și
executare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare — unitate care înre
gistrează importante depășiri de
plan — a încheiat acțiunile de
combatere a eroziunii solului pe
700 hectare teren in bazinul hidro
grafic Sitna-Botoșani-Cucorăni. pe
600 hectare în bazinul Jijia-Dorohoi-Davidoaia. Totodată, s-au
efectuat drenaje pe 200 hectare de
terenuri mlăștinoase din bazinul hi
drografic Miletin. în cursul lunii
mai. lucrătorii aceleiași unități au
mărit suprafața arabilă a C.A.P.
Lunca, Leorda și Bucecea cu încă
100 de hectare. Prin amenajări spe
ciale, efectuate pe terenurile în
pantă ale C.A.P. Răchiți, Avrămeni,
Cristești, Stăuceni și altele, s-au
asiguwft condiții ptiifru a spdrf* lX>i
plantațiile d,e Jiyfj:
iw^i
încă Sfii),
hectare. (Eugen i'

Atenție la... neatenția la volan!
V-ațl Întrebat, vreodată, ce în
seamnă o secundă, o singură secun
dă, la volan ? într-o singură secundă
— cit ai zice, de exemplu, numărul
22 sau 33 — 0 mașină care rulează
cu 60 de kilometri pe oră parcurge
16.6 metri, iar la 80 de kilometri pe
oră — 22.2 metri. în cazul în care,
într-o secundă de neatenție, îți apa
re, brusc, un obstacol în fața mași
nii, distanța minimă de frînare opor
tună este de 30.4 metri la o viteză de
60 kilometri pe oră și de 48.5 metri
la 80 kilometri pe oră, cu precizarea
că, in condițiile unui drum alunecos,
aceste distanțe aproape se dublează.
Dacă ani și ani la rînd. „cauza
cauzelor" accidentelor de circulație
comise de conducătorii auto a constituit-o viteza — sau, mai exact spus,
neadâptarea vitezei de deplasare a
autovehiculelor la condițiile meteorutiere concrete de pe drumurile pu
blice. adeseori schimbătoare de la un
kilometru la altul, in funcție de sta
rea vremii, a drumului și a intensi
tății traficului — iată însă că. pen
tru prima oară în 1987 si in perioada
care a trecut din 1988, acest prim
loc..; deloc de invidiat este ocupat
de o altă cauză deosebit de riscantă
pentru siguranța circulației : neaten
ția la volan. Ce înseamnă, de fapt,
neatenția la volan ? întrebare la care
ne-a răspuns lt- colonel Marin Ște
fan, locțiitor al șefului Direcției cir
culație din Inspectoratul General al
Miliției :
— ORICE clipă de neatenție din
partea ORICĂRUI conducător auto
— cu atît mai riscantă și mai peri
culoasă cind ea se produce pe
fondul oboselii, alcoolului sau al vi
tezei peste limita mersului In sigu
ranță — duce la urmări dintre cele
mai . grave. Neatenția la volan se
manifestă in cele mai diferite chi
puri : întoarcerea capului pentru a
admira un peisaj sau diminuarea
concentrării asupra panglicii șoselei
într-0 zonă liniștită, monotonă; an
trenarea celui de la volan intr-o dis
cuție cu'unul din ocupanții mașinii
sau minuirea aparatului de radio;
căutarea unui obiect, servirea unei
gustări sau a unei băuturi răcori
toare; aprinderea sau scăparea din
mină a unfei țigări, ceea ce duce la
reacții neașteptate, necontrolate, ca să
nu mai vorbim de faptul că fumatul
este nociv nu numai pentru respec
tivul conducător auto. Indiferent cum
s-ar manifesta neatenția la volan,
ea este, ca să zic așa, „inamicul pu
blic numărul unu" al conduitei pre
ventive, care presupune tocmai o
permanentă concentrare, o perfectă
stăpinire a reflexelor si deprinderi
lor pentru a putea anticipa orice si
tuație neprevăzută, pentru a evita
sau a diminua cit mai mult posibil
consecințele unui eveniment iminent,
pentru ca, ajutindu-te ne tine insuți,
să-i ajuți și pe ceilalți parteneri de
drum să iasă cu bine dintr-o situa
ție critică ivită instantaneu din vina
lor sau a altora. Neatenția „de mo
ment", cum se mai numește, este
caracteristică, în general, persoanelor
cu temperament înclinat spre medi
tație, contemplare. Practic, cel de Ia
volan se gîndește la altceva si atunci
cind echilibrul obișnuit al străzii se
perturbă reacția iui este tardivă sau
execută o manevră total contraindi
cată. într-un sens mai larg, specia
liștii sint întru totul de acord că
neatenția in conducere este de fapt
un corolar al stării de oboseală. Ea
se manifestă — aproape Întotdeauna

— in condițiile imul trafic lejer,
foarte rar într-o circulație aglo
merată. Nu înregistrăm accidente
grave cînd se circulă „la bară", ci
doar ușoare coliziuni sau tamponări.
Este
insă
o
realitate faptul că. in ultimul timp. normele
conduitei preventive au fost si sint
temeinic însușite si aplicate de tot
mai mulți conducători auto, pentru
care actul de prevenire a unui acci
dent a devenit însuși modul lor de a
gindi. de a acționa. Adică așa cum
trebuie să fie și să se comporte orice
conducător auto : disciplinat, pru
dent, civilizat.
într-adevăr, în timpul unui raidanchetă întreprins cu un echipaj al
miliției pe drumurile publice din
județele Prahova. Buzău, Vrancea,
Ialomița și sectorul agricol Ilfov, am
intilnit mulți, foarte mulți șoferi pro
fesioniști și amatori circulind cu
toată atenția, după cum am fost și
martorii unor situații-limită, în care
aplicarea întocmai a normelor con
duitei preventive s-a dovedit, in tot

0 circulație rutieră

modernă, civilizată
atîtea cazuri, salvatoare. Pe bule
vardul Matei Basarab din Slobozia,
viața unui băiețel de 5 ani, fugind
după mingea ajunsă în mijlocul dru
mului, a fost salvată, în ultima cli
pă. datorită atenției și prezenței de
spirit extraordinare a conducătorului
autoturismului l-IL-4005, profesorul
Ion Damian. Deși marcat de emo
ția prin care trecuse, auzind spusele
unuia dintre cei adunați la fața lo
cului. cum că profesorul îi dăduse
puștiului prima lecție, acesta a răs
puns : „Dacă e vorba de lecție,
atunci lecția e pentru părinții lui"..
Ca și pentru părinții lui Gabriel,
de
5
ani.
pe care cu greu
un pionier din patrula de circulație
de la școala nr. 14 din Ploiești l-a
oprit dintr-o traversare care l-ar fi
dus sub roțile unei mașini. Ca
să nu mai vorbim de veritabila
cascadorie a lui Mihai Tănase. făcu
tă cu autobasculanta 31-VN-l 105,
alegind soliiția ultimă de a intra in
tr-un șanț, pentru a-1 salva pe un
biciclist care-i apăruse brusc în față.
Cind și-a mai revenit, șoferul l-a în
trebat pe biciclistul rămas stană de
piatră, galben ca ceara ; „Cum te
cheamă.
omule ?“. „Costică mă
cheamă". „Costică și mai cum
„Acuma, că am scăpat ca prin ure
chile acului, mai bine spune-mi mata
cum iți zice, că nu te-oi uita cit
trăiesc".
Nu vor uita nici alți participant!
la trafic, intilniți in timpul raidu
lui nostru, care au avut de suferit
de t>e urma propriei lor neatenții.
Neținind seama de drumul alune
cos si cu mîzgă. ialomițeanul care
conducea autobena 31—IL—4 686 a
frinat. a derapat, s-a răsturnat.
Neatent la indicatorul de restricție
a vitezei, in zona Poșta Cilnău —
B-uzău. unde s-au intîmplat mai mul
te accidente și unde trebuia să cir
cule cu 30 kilometri pe oră. ploieș
teanul Dan Hortolomei a trecut ca
un bolid cu 100 kilometri Pe oră !
După cum de neînțeles este șl vi
teza de peste 90 kilometri pe oră cu

care conducea în localitate mașina
personală 1—IL—6 003 un conducă
tor auto de profesie. Tot un șofer
profesionist, din neatenție, a provo
cat un grav accident. Este vorba da
conducătorul autocamionului 24—B—
8 939. în timp ce rula pe șoseaua ocolitoare a municipiului Buzău, ziua
în amiaza mare, el s-a aplecat să
mînuiască radiocasetofonul. dar a
pierdut controlul volanului, mașina
a părăsit partea carosabilă, iar din
cauza unei frine bruște însoțitorul
său. din dreapta, a fost proiectat prin
parbriz si n-a mai putut fi salvat,
în loc să fie atent la pasajul fero
viar semaforizat de care se apro
pia. pe raza comunei Merei-Buzău,
bucureșteanul C. Cojocaru continua
o discuție „aprinsă" cu soția, din
care cauză nu s-a oprit decit la au
zul sirenei trase de mecanicul lo
comotivei unui tren care se apro
pia. Speriat, conducătorul auto a în
cercat să dea înapoi și. nereușind,
a cuplat din nou in viteza întîi. țâș
nind exact la o jumătate de metru
prin fața locomotivei. Mecanicul, el
însuși surprins de această nechibzuintă. ou toate măsurile preventive
luate, n-a putut opri trenul decit
după ce locomotiva depășise punc
tul de trecere. în timp ce semafo
rul roșu continua să avertizeze pe
ricolul care — datorită acelei jumă
tăți de metru norocoase — n-a dus
la un sfîrșit‘dramatic.
Pornind de la aceste cazuri de
neatenție intilnite în timpul raidului
nostru — neatenție care, repetăm,
constituie acum principala cauză a
accidentelor de circulație —. ca si de
la cele petrecute in alte zone ale tă
rii. interlocutorul nostru ne-a spus :
— Cu toate că de zece ani conse
cutiv numărul accidentelor grave și
foarte grave a continuat să scadă, nu
este mai puțin adevărat faptul că el
se menține încă la un nivel ridicat.
Statisticile dovedesc fără echivoc o
concentrare a accidentelor în orele de
după lăsarea serii, noaptea și în
crepusculul zilei. Explicația este sim
plă : oboseala acumulată după o zi
de activitate, monotonia unui drum
de noapte — mai ales cînd pasage
rii din mașină dorm —, o vreme plo
ioasă. care ne obligă să folosim ștergătoarele de parbriz, și altele creează
o stare de moleșeală. o diminuare
substanțială a atenției distributive
și a reflexelor celui de la volan,
accidentul devenind potențial în orice
moment. Cei mai experimentați cu
nosc remediul ; opresc imediat. Ia un
han sau hotel, iar în situații critice,
chiar in momentul în care îsi fac
apariția primele semne ale oboselii,
în afara spațiului carosabil. Măsurile
noastre de prevenire a unor astfel
de accidente au vizat o gamă largă de
metode și mijloace folosite ; emi
siuni zilnice la radio, relatări în pre
să, difuzarea de broșuri, pliante,
afișarea unor cazuri de accidente în
incinta întreprinderilor și instituțiilor etc. La multe din filtrele
organizate
___ ..___
.pe
timpul
nopții au participat medici pentru a
constata starea psihofizică a condu
cătorilor auto și uneori am fost ne
voit! să le înt.rerupem călătoria,
împreună cu ceilalți factori educa
ționali. cu unitățile deținătoare de
parc auto. întreprindem în continua
re măsuri si organizăm acțiuni com'une de prevenire ă evenimentelor
rutiere, de creștere a simțului civic,
a răspunderii sociale a omului de la
volan.

Petre POPA

Ecuadorul se pronunță

Președintele Nicolae Ceausescu, Romania socialista
promovează cu consecventă a politică activă, ăe pace
si largă colaborare inteniaiieiiaiă
Relatări

și

comentarii

ale

mijloacelor

Rodnica activitate internațională a României, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, caracterizată prin demersuri cu largă rezonanță pen
tru soluționarea marilor probleme ce preocupă omenirea, își găsește o
amplă reflectare în paginile presei de peste hotare.
in același timp, mijloacele de informare în masă din diferite țări
pun în lumină realizările de seamă ale poporului nostru, in special în
anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului.

DIALOG RODNIC ROMĂNO-SOVIETIC
Vizita oficială de prietenie efec
tuată in țara noastra de tovarășul
Andrei Gromiko a fost amplu re
flectată in paginile presei, in emi
siunile posturilor de radio și tele
viziune din Uniunea Sovietică.
Desfășurarea convorbirilor ofi
ciale
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Andrei Gromiko, solemnitatea la
minării Ordinului „Lenin" tovară
șului Nicolae Ceaușescu, alte mo
mente ale vizitei au fost prezen
tate pe larg în ziarul .,PRAVDA"
sub titluri ca „In vizită de priete

nie", „întilniri pe pămintul româ
nesc", „Se întăresc legăturile de
prietenie".

Vizita, arată ziarul într-o cores
pondență din București, este o
mărturie a extinderii conlucrării
dintre cele două țări. Sînt men
ționate in acest sens acordurile
existente care prevăd ca in peri
oada 1986—1990 volumul schimbu
rilor reciproce de mărfuri să creas
că cu 70 la sută in comparație cu
nivelul din perioada cincinalului
anterior, ca și obiectivele indus
triale de pe teritoriul U.R.S.S. la a
căror edificare și-a adus sau iși
aduce contribuția și România.
România socialistă — continuă
,.Pravda" — acționează activ pe
arena internațională pentru pace,
dezarmare, pentru lichidarea arme
lor nucleare. Ea a salutat acordul
sovieto-american cu privire la li
chidarea rachetelor cu rază medie
și mai scurtă de acțiune.
Convorbirile româno-sovietice de
la București au fost prezentate și
de ziarele sovietice „IZVESTIA",
„SELSKAIA JIZN", „SOȚIALISTICESKAIA INDUSTRIA", „KRASNAIA ZVEZDA". „TRUD". „MOSKOVSKAIA PRAVDA" și „SOVETSKAIA ROSSIA". Reportaje
despre vizită și convorbirile din
capitala României au fost, de ase
menea. difuzate de posturile de ra
dio și televiziune din Uniunea Sovietică.
în fluxul de informații ale agenției sovietice de pres£ T.A.S.S.
s-a relatat pe larg despre convor
birile oficiale româno-sovietice. so
lemnitatea
înmînării
Ordinului
„Lenin"
tovarășului

Nicolae Ceaușescu. dineul oficial
oferit
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu.
Despre vizita tovarășului A.A.
Gromiko informează și ZIARELE
POLONEZE, care evidențiază că
tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a
fost inminat Ordinul „Lenin".
La rindul lor. ziarele centraie
ungare „NEPSZABADSAG", „MA
GYAR HIRLAP" și „NEPSZAVA"
scriu despre convorbirile dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și A.A.
Gromiko. Agenția M.T.I., citind
„Scinteia", arată că relațiile din
tre cele două țări cunosc un curs
continuu ascendent, in conformita
te cu hotărîrile intîlnirilor românosovietice la nivelul cel mai înalt.
AGENȚIA CHINA NOUĂ a re
latat, la rindul ei. despre convor
birile româno-sovietice. consacrate
relațiilor bilaterale și unor proble
me internaționale importante.
Conducătorului partidului și sta
tului român. Nicolae Ceaușescu,
i-a fost inminat Ordinul „Lenin”
— cea mai înaltă distincție de stat
a U.R.S.S. — de către Andrei Gro
miko, oreședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. aflat
la București intr-o vizită oficială
de prietenie — relatează AGENȚIA
AUSTRIACĂ A.P.A. Agenția in
formează despre convorbirile des
fășurate „într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie", relevînd că a avut loc „un schimb de
păreri cu privire la mersul con
strucției socialiste în cele două țări
și la stadiul și perspectivele _ de
dezvoltare a relațiilor românosovietice".
Agenția austriacă de presă arată,
de asemenea, că în ultimii ani
președintele Nicolae Ceaușescu a
avut intîlniri cu Mihail Gorbaciov.
secretar general al C.C. al P.C.U.S.
întîlnirea româno-sovietică la
nivel înalt de la București a fost,
de asemenea, amplu .reflectată de
agențiile A.D.N. din R.D. Ger
mană. ANSA — Italia, EFE —
Spania. D.P.A. — R.F. Germania.
I.N.A. — Irak, KUNA — Kuweit,
MENA — R.A. Egipt, de presa
libaneză s.a.

PENTRU RELAȚII ECONOMICE ECHITABILE

INTRE STATE
Mijloacele de informare în masă
din diferite țări reliefează, tot
odată. poziția constructivă, nova
toare a conducătorului partidu
lui si statului nostru privind pro
bleme de bază ale vieții interna
ționale. exprimată in cursul pri
mirii unor oaspeți de peste hotare.
Cu prilejul primirii unui grup de
oameni de afaceri americani rela
tează agenția iugoslava TANIUG,
președintele Nicolae Ceausescu a
explicat motivele pentru care
România a suspendat unilateral
clauza națiunii celei mai favoriza
te in relațiile comerciale cu State
le Unite ale Americii. în ultimii
ani. discuțiile cu reprezentanții
administrației Statelor Unite nu
erau legate de proțnovarea comer
țului. ci de cu totul alte cerințe,
care însemnau un amestec inadmi
sibil în treburile interne ale Româ
niei.
a declarat
președintele
Nicolae Ceaușescu. adăugind câ. în
mai multe rinduri. tara sa a ară
tat că. dacă nu se va renunța ia
tendința de amestec în treburile
interne, va renunța la această
clauză.
Președintele Nicolae Ceausescu a
relevat totodată că România se
pronunță in favoarea găsirii unor
modalități pentru continuarea co
laborării economice cu S.U.A. și a
propus să se analizeze. împreună
cu reprezentanții S.U.A.. cum să
fie depășită situația care s-a creat,
scrie agenția iugoslavă de presă.
La rindul ei. agenția CHINA
NOUĂ arată că președintele
Nicolae Ceaușescu a cerut Statelor
Unite să se ajungă la un acord co
respunzător. care să asigure men
ținerea reciprocă a clauzei națiunii
celei mai favorizate. Președintele
României a arătat că în ultimii ani
discuțiile cu reprezentanții admi
nistrației S.U.A. nu erau legate do
promovarea comerțului, ci de cu

totul alte cerințe, care însemnau
un amestec inadmisibil în treburi
le interne ale României. „Am de
clarat in mai multe rinduri că.
dacă nu se va renunța la tendința
de amestec în treburile interne,
vom renunța la această clauză".
Relațiile dintre România și S.U.A.
trebuie să se bazeze pe deplina
egalitate, pe respectul independen
tei si suveranității, ne neamestecul
în treburile interne si avantajul
reciproc, a arătat președintele
Nicolae Ceausescu — relevă. în
încheiere, agenția China Nouă.
Necesitatea unirii eforturilor tu
turor popoarelor, ale forțelor pro
gresiste de pretutindeni in lupta
pentru înfăptuirea dezarmării, in
primul rînd a dezarmării nucleare,
pentru asigurarea păcii, a fost sub
liniată de secretarul general al
Partidului Coniunist Român, pre
ședintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la primirea lui
Vassos Lyssarides. președintele
Partidului Socialist (EDEK) din
Cipru — relatează agenția T.A.S1S.
Nicolae Ceaușescu si V. Lyssari
des — subliniază agenția sovietică
— au relevat că trebuie să se ac
ționeze în continuare pentru reali
zarea de noi acorduri care să pre
vadă lichidarea, in mai multe eta
pe. a armelor nucleare, oprirea ex
periențelor nucleare si a militari
zării Cosmosului, reducerea radi
cală a armelor convenționale, a efectivelor si cheltuielilor militare,
subliniind necesitatea intensificării
eforturilor pentru rezolvarea pe
cale politică, prin tratative, a tu
turor conflictelor si problemelor
litigioase dintre state.
în încheiere. T.A.S.S. subliniază
că tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat poziția României privind
soluționarea problemei cipriote,
arătind că trebuie să se facă to
tul pentru rezolvarea acesteia de
către ciprioții inșiși.

I

VIZITA. La invitația președinte
lui Consiliului Executiv Federal
al R.S.F. Iugoslavia, Branko Miculici. in ultima parte a aceste:
luni, președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Polone. Zbigniew
Messner, va face o vizită i.i Iugo
slavia — a anunțat, in cadrul unei
conferințe de presă.’ purtătorul ele
cuvint al guvernului iugoslav, ci
tat de agenția Taniug. Se mențio
nează că, in cadrul dialogului ce
va avea loc. o atenție deosebită
va fi acordată promovării coope
rării bilaterale, precum și proble
melor majore ale situației inter
naționale.

redacția

SOLIDARITATE. în Austria s-a
încheiat „Săptămina de luptă îm
potriva apartheidului din R.S.A.".
în cadrul acestor manifestări antirasiste au fost organizate adunări
publice, seminarii, simpozioane și
expoziții. Participanții au condam
nat regimul de segregație rașială
din R.S.A.. exprimindu-și solidari
tatea cu populația de culoare, ma
joritară. din această țară și cu
lupta țărilor din „prima linie".
ÎNTÎLNIRE. în cadrul unei in
tilniri desfășurate la Khartum, re
prezentanții oficiali ai Sudanului si
Etiopiei și-au exprimat încrederea

de

informare

de

peste

hotare

IN SPRIJINUL ASPIRAȚIILOR VITALE
ALE POPOARELOR
în articole dedicate țârii noas
tre, presa de peste hotare eviden
țiază linii directoare ale politicii
externe promovate de România,
de președintele Nicolae Ceaușescu
— o politică de pace, de largă con
lucrare egală în drepturi, in con
sens cu năzuințele vitale ale po
porului român, ale popoarelor lu
mii.
Astfel, ziarul sudanez de limbă
engleză „SUDAN TIMES" inse
rează articolul intitulat „Aspirații

site prin dezarmare să fie folosite
pentru dezvoltare, in folosul tu
turor națiunilor.
Este bine cunoscut faptul că
România, prin referendumul istoric
de la 23 noiembrie 1986 — primul
de acest fel din lume — a redus
cu 5 la sută armamentele, efecti
vele și cheltuielile sale militare, re
levă cotidianul „CORREIO BRAZILIENSE" in articolul „Româ
nia si reducerea cheltuielilor mili

însoțit
de
portretul
tovarășului
Nicolae Ceaușescu — prezintă . pe
larg poziția României, a conducă
torului partidului și statului nos
tru în legătură cu necesitatea eli
minării războiului din viața socie
tății omenești, realizarea păcii și
dezarmării. „Nu o dată — scrie
„Sudan-Times" — președintele
Nicolae Ceaușescu s-a referit la
problema primejdiei de război ca
fiind cea mai importantă problemă
a timpurilor noastre. El a arătat
clar că este necesar ca națiunile
să-și întărească urgent eforturile
și să intensifice colaborarea dintre
ele pentru a slăbi încordarea inter
națională și a continua politica de
destindere în vederea
realizării
păcii". Republica Socialistă Româ
nia — se arată — „a ajuns la con
cluzia că este mai urgent ca nici
odată pînă acum să fie intensifi
cată colaborarea dintre națiuni și
să fie unite eforturile tuturor păr
ților interesate pentru atingerea
țelurilor comune esențiale : inde
pendența, securitatea, dezarmarea,
înțelegerea reciprocă și realizarea
păcii". în finalul articolului este
scoasă în evidență necesitatea —
subliniată de România — ca fon
durile ce urmează a fi economi

în condițiile în care președintele
Nicolae Ceaușescu acționează ne
abătut pentru înfăptuirea dezar
mării și promovarea acestei poli
tici în toate organismele interna
ționale — continuă ziarul brazilian
— șeful statului român a prezentat
noi propuneri originale privind so
luționarea problemei subdezvoltă
rii. depășirea dificultăților cu care
se confruntă țările în curs de dez
voltare.
Președintele României, căruia ii
aparțin numeroase lucrări teoretice
în domeniul păcii și al economiei,
al edificării unei noi ordini econo
mice și politice internaționale —
probleme fundamentale care se
intercondiționează reciproc — con
sideră că oprirea cursei înarmă
rilor reprezintă o necesitate pri
mordială, deoarece ea a devenit o
povară tot mai greu de suportat
atît de către țările capitaliste, cit
și de către cele socialiste, se arată
în încheierea articolului publicat
de „Correio Braziliense".
Aspecte semnificative ale con
strucției socialiste din România,
momente de seamă din istoria mul
timilenară a poporului nostru con
stituie, de asemenea, tema unor
articole de presă și lucrări ce au
văzut lumina tiparului în diferite
țări ale lumii.

vitale spre dezarmare și
nerea păcii". Articolul —

menți

tare".

TEMEIURI ALE ÎNCREDERII IN VIITOR
„România : Temeiurile 'încrederii
in viitor" este titlul unui amplu

articol publicat in cotidianul egip
tean „AL GUMHURIA", România
este o țară care privește cu încre
dere spre viitor. Programele de
dezvoltare în perspectivă ale aces
tei țări, ce încorporează gîndirea
novatoare a p r e ș e d i n t e 1 u i
Nicolae Ceaușescu, sînt dintre cele
mai îndrăznețe, reliefează cotidia
nul din Egipt.
După Congresul al IX-lea a înce
put marea operă de industrializare
a
României, sub conducerea
nemijlocită a președintelui
Nicolae Ceaușescu. Au fost asigu
rate. nu numai în industrie, ci și în
toate celelalte domenii de bază ale
vieții ecpnomico-sociale, inclusiv
în știință, învâțămint și cultură,
condiții pentru trecerea țârii la un
nou stadiu de progres multilateral.
Acum, după aproape 23 de ani de
muncă susținută, viitorul este pri
vit cu încredere —. relevă ziarul
egiptean. Pînă în anul 1990 se va
asigura trecerea României de la
stadiul de țară in curs de dezvol
tare la cel de țară mediu dezvol
tată din punct de vedere economic.
Va urma apoi un nou salt cali
tativ, prin care România se va în
scrie în rindul țârilor dezvoltate
ale lumii.
Această proiecție în timp — sub
liniază „Al Gumhuria" — prefigu
rează imaginea tonică a unei na
țiuni care se ridică prin sine, pen
tru sine. Acestea sînt liniile direc
toare. Dar este firesc și necesar ca.
pe parcursul anilor, programele de
viitor să fie îmbogățite, perfecțio
nate. să li se adauge noi detalii cu
privire la modul de acțiune pen
tru înfăptuirea obiectivelor propu
se, în raport direct cu noile desco
periri din domeniile științei, teh
nicii, ale cunoașterii in general, cu
noile tendințe ce se manifestă pe
plan mondial, continuă ziarul egip
tean. A fi în pas cu vremea în
seamnă pentru poporul român, in
anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", a
fi în pas cu cele mai avansate
realizări. Pentru că. tot pînă in
1990, ultimul an al actualului cinci
nal, industria românească va rea
liza la nivel mondial peste 95 la
sută dintre produsele sale, iar în
unele domenii va depăși acest ni
vel.
Expresie a interesului față de
străvechea istorie a poporului ro
mân. față de realitățile României

cu privire Ia îmbunătățirea in con
tinuare a relațiilor dintre cele două
țări, la rezolvarea oricăror proble
me prin bună înțelegere si coope
rare reciprocă. Rezultatele acestor
întilniri ale comitetelor mixte de
lucru, desfășurate în capitala Suda
nului. vor fi prezentate Consiliului
ministerial al Organizației Unității
Africane (O.U.A.). care se va în
truni la 17 mai în sesiune la Addis
Abeba.

contemporane. angajată cu toate
forțele in edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, in
R.P. CHINEZA au apărut dotiă noi
volume dedicate țării noastre.

„Străbătind drumurile României"

este titlul primului din aceste vo
lume, in care autorul, cunoscutul
sinolog Fan Hua, înfățișează citito
rului chinez realizările remarcabile
obținute de poporul român in con
strucția socialistă, tn același timp
sînt prezentate datele esențiale din
istoria poporului nostru, din anti
chitate pînă în zilele noastre. Rindurile despre locuri si monumente
de, interes turistic întregesc cele 24
de capitole ale volumului, ilustra
te cu gravuri executate de Song
Limin si Gao Ge.
„Străbătind drumurile României"
apare cu o dedicație scrisă de mi
nistrul chinez al turismului și cu o
prefață semnată de ambasadorul
Chen Zhiping.
Celălalt volum, avind ca titlu „în
semnările vizitei mele in Româ
nia" și purtind semnătură istori

cului de artă Hou Liang, tratează
cu deosebire subiectele legate de
istoria și arta poporului român.
Volumele publicate in R.P. Chine
ză permit publicului chinez o mai
bună cunoaștere a României, con
tribuind la întărirea și aprofun
darea prieteniei frățești si co
laborării-multilaterale dintre cele
două țări și popoare.
Aniversarea creării Partidului
Comunist Român și a proclamării
independentei de stat a României
prilejuiește ziarului „NODON SINMUN“, din R.P.D. Coreeană, publi
carea unui amplu articol intitulat

„Pe drumul progresului și prospe
rității".

După ce subliniază semnificația
istorică a evenimentului din mai
1921. articolul menționează că „în
anii de după Congresul ai IX-lea al
partidului, din 1965. sub conducerea
înțeleaptă a Partidului Comunist
Român. în frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a fost inaugurat
un proces de profunde transformări
revoluționare". Articolul face un
bogat bilanț al marilor realizări
obținute de România în edificarea
socialismului. „Poporul frate ro
mân, strîns unit in jurul Partidului
Comunist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, va dobîndi noi și mari victorii în opera
de construire a societății socialiste
multilateral dezvoltate", se arată in
încheierea articolului.
(Agerpres)

repetate ocazii, că Japonia nu ar
fi săvirșit acte de agresiune îm
potriva altor state, in cursul celui
de-al doilea război mondial, fapt
care a provocat vii nemulțumiri in
țările asiatice, victime ale agre
siunii militarismului japonez. Cri
tici au exprimat și partidele de
opoziție din Japonia, ca și unii
membri ai guvernului.

PROBLEMA CIPRIOTA. în ca
drul unei întilniri cu reprezentan
ții presei străine acreditați la Ni
cosia, președintele Ciprului. Ghiorghios Vassiliou. a declarat că este
gata să se întilnească cu liderul
comunității turce din insulă, Rauf
Denktaș. pentru a discuta căile de
soluționare pașnică a problemei
cipriote.

CONVORBIRI. Primul-ministru
al Suediei, Ingvar Carlsson, aflat
într-o vizită oficială la Madrid, a
avut convorbiri cu președintele gu
vernului spaniol. Felipe Gonzalez.
Au fost examinate probleme ale
relațiilor Est-Vest. situația din
America Centrală, precum st; difi
cultățile existente în calea încheie
rii unui acord global intre Piața co
mună și Asociația Europeană a Li
berului Schimb.

DEMISIE. Seisuke Okuno, mi
nistru în cabinetul nipon, și-a pre
zentat demisia. El a afirmat, în

REUNIUNE. în orașul vest-ger
man Trawemunde au început lu
crările unei reuniuni neoficiale de

>

unei noi ordini

al tuturor popoarelor

economice mondiale
QUITO 14 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Quito, președin
tele ales al Ecuadorului, Rodrigo
Borja, a arătat că guvernul său va
adopta o politică externă bazată pe
apărarea principiilor suveranității și
neintervenției, pe dreptul popoarelor
de a-și alege propria cale de dezvol
tare. El și-a exprimat dorința de a
contribui la procesul de instaurare a
păcii in America Centrală.
Președintele ales — care Urmează
să preia oficial prerogativele de șef
al statului la 10 august — a subli
niat, totodată, că Ecuadorul va par
ticipa activ la eforturile vizînd edi
ficarea unei noi ordini economice
internaționale și se va alătura ac
țiunii comune a țărilor debitoare
consacrate găsirii unei soluții echi
tabile la problema împovărătoarei
datorii externe, transmite agenția
I.P.S.

0 nouă rundă de convorbiri
intre reprezentanți
ai R.P. Angola și R.S.A.
BRAZA.VILLE 14 (Agerpres). —
La Brazaville — capitala Republicii
Congo — s-ău încheiat convorbirile
dintre reprezentanții R.P. Angola si
R.S.A.. consacrate reglementării si
tuației din Africa australă. Proble
mele prioritare in cadrul discuțiilor
au fost asigurarea securității Angolei si acordarea independentei Na
mibiei. Cele două părți au hotărît
organizarea. în viitorul apropiat, a
unei noi runde de convorbiri care
să se desfășoare tot intr-un stat
african, informează agenția ANGOP.
citată de agenția China Nouă.

Sesiunea
Comitetului pentru
eliberare al O.U.A.
HARARE 14 (Agerpres). — în cu*
vintul pronunțat la deschiderea lu
crărilor celei de-a 50-a sesiuni a Co
mitetului pentru eliberare al Orga
nizației Unității Africane (O.U.Ă.),
Maurice Nyagumbo. ministru pentru
problemele politice la cabinetul pre
ședintelui țării, s-a pronunțat pentru
un program comun de măsuri in
direcția obținerii de către Namibia a
independenței și asigurării guvernă
rii majorității în R.S.A. — transmi
te agenția China Nouă. Comitetul
pentru eliberare — a spus el — tre
buie să găsească mijloacele și moda
litățile necesare pentru intensificarea
ajutorului material, financiar si di
plomatic in lupta popoarelor pentru
eliberare, subliniind, totodată, nece
sitatea de-a se acorda sprijin; term
Angolei in cursul negocierilor cu
R.S.A. consacrate, realizării păcii, și
înfăptuirii in practică a rezoluției
O.N.U. privind independența Nami
biei.

Negocieri privind
viitorul bazelor
S.U.A. din Grecia
ATENA 14 (Agerpres). — Cea de-a
șasea rundă de. negocieri dintre Gre
cia și Statele Unite privind viitorul
bazelor militare de pe teritoriu! elen
s-a încheiat la Washington fără ca
părțile să fi ajuns la un consens, a
declarat Yannis Roubatis. purtător
de cuvint al guvernului de Ia Atena,
citat de agenția China Nouă. El a
precizat că. deși nu s-a realizat o
identitate de opinii asupra principi
ilor care Să stea la bază unui nou
acord bilateral în această problemă,
nu a .Intervenit un impas in nego
cieri. cane vor continua. Viitoarea
rundă va’ avea loc la finele lunii
iunie, la Atena.

In căutarea unei soluții
politice la conflictul
din Salvador
SAN SALVADOR 14 (Agerpres).
— Frontul Farabundo Marti pentru
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și
Frontul Democratic Revoluționar
(F.D.R.) din Salvador au avansat gu
vernului o propunere privind iniție
rea de convorbiri intre delegați re
prezentativi ai puterii executive, le
gislative. ai forțelor armate din tară
Si ai F.M.L.N. si F.D.R. — transmi
te agenția I.P.S. Inițiativa prevede
ca reuniunea să se desfășoare in
zilele de 30 si 31 mai. într-un loc ce
va fi stabilit de comun acord, iar
agenda lucrărilor să corespundă inte
reselor tuturor părților. Potrivit noii
propuneri a F.M.L.N. și F.D.R., este
necesară găsirea unei soluții politice
conflictului intern de către poporul
salvadoriăn însusi. ne baza partici
pării tuturor sectoarelor naționale.
două zile a miniștrilor de finanțe
și guvernatorilor băncilor centrale
din țările membre ale Pieței comu
ne. Reuniunea este consacrată
examinării problemelor politicii valutar-financiare a „celor 12". Mi
niștrii pregătesc documentația pe
probleme monetar-financiare. in
vederea întîlnirii Ia nivel înalt a
C.E.E.. programată să se desfășoa
re la sfîrșltul lunii iunie la Hanovra.
STATELE UNITE AU PROCE
DAT LA O NOUA EXPERIENȚA
NUCLEARA subterană la poligo
nul din Nevada. Puterea încărcătu
rii nucleare a fost de pînă la 150 de
kilotone, iar detonarea s-a produs
la o adincime de circa 500 m.

CONCEDIERI. Una dintre cele
mai mari întreprinderi alimentare
britanice. „United Biscuits", a
anunțat concedierea pînă la sfîrsitul anului viitor a aproximativ
1 000 de angajați de la fabrica din

deziderat

Dezarmarea

pentru edificarea

*
**

Pentru eliminarea tuturor armelor nucleare
BERLIN. O rețea globală de zone
denuclearizate ar contribui la eli
minarea, in cele din urmă, a tutu
ror armelor nucleare, a declarat
primarul orașului japonez Naga
saki, Hitoshi Motoshima, într-un
interviu acordat ziarului „Berliner
Zeitung". Apreciind că prin acordul
privind eliminarea armelor nuclea
re cu rază medie de acțiune „s-a
deschis o fereastră de speranță
pentru forțele păcii", primarul ni
pon a apreciat că „atmosfera glo
bală in problemele dezarmării este
marcată de atunci tot mai mult de
luările de poziție în favoarea eli
minării armelor nucleare". O deo
sebită însemnătate ar avea, de asemenea, încetarea tuturor experiențelor nucleare, a relevat el.

mocrate. Această poziție este cuprinsă într-un document programa
tic aprobat de conducerea locală a
partidului, care urmează să fie su
pus dezbaterii la congresul regio
nal al U.C.D. din luna iunie, rela
tează agenția A.D.N.
-

Expertul pentrîi problemele apărării al fracțiunii parlamentare al
Partidului Social-Democrat din
R.F.G.. Erwin Horn, a adresat un
apel guvernului vest-german să
adopțe o poziție mai activă și să
prezinte noi initiative in domeniul
controlului armamentelor si dezarmării. El a arătat că. din cauza
poziției sale geografice. în centrul
Europei, și din cauza marilor concentrări de armamente de pe teritoriul său. R.F. Germania trebuie
să fie interesată nu in sporirea
înarmărilor și a cheltuielilor mi
litare. ci în reducerea tuturor tipu
rilor de arme, in scopul întăririi
securității.

BONN. Pentru eliminarea totală
a sistemelor de rachete nucleare
cu rază scurtă de acțiune, cu baza
la sol. s-a pronunțat organizația din
landul Saar a Uniunii Creștin-De

„Torța păcii"
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în drum spre New York
i
un traseu de peste 900 de km. Sîm ț
bătă. „Torța păcii" a plecat, la bor
dul unui vapor, spre New York, ț
unde va fi prezentată participanți- *
lor la cea de-a IlI-a sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U.
consacrată dezarmării.

TOKIO. O „Torță a păcii", aprin
să la Hiroshima. în memoria
tragicului bombardament nuclear
din august 1945. a fost transpor
tată la Tokio, unde a fost prezen
tată la un miting împotriva perico
lului nuclear, la care au luat
parte peste 3 000 de militanți pen
tru pace niponi. Făclia a fost aprin
să de la „Flacăra eternă" care arde
la Hiroshima din 1945, în amintirea
victimelor holocaustului atomic, și
a fost adusă în capitala niponă de
o ștafetă a păcii care a parcurs

TOKIO. în Parcul Păcii de la
Hiroshima, militanții mișcării pen
tru pace din Japonia au organizat
un miting de. protest împotriva ex
periențelor cu armele nucleare,
transmite agenția T.A.S.S.

*

„Fondurile irosite pentru înarmare reconvertite pentru acțiuni sociale"
O treime din toate fondurile
alocate cercetărilor în întreaga
lume sînt risipite în scopuri militare. Acestor sume, a apreciat vorbitorul. ar trebui să li se dea o
altă destinație — și anume pentru
soluționarea unor probleme globale,
sociale și ecologice.

BERLIN, Luînd
cuvîntul in
cadrul unei reuniuni a oamenilor
de știință. ce se desfășoară la
Dresda. președintele Comisiei de
dezarmare a Federației mondiale a
oamenilor de știință, prof. Klaus
Engelhardt, a atras atenția asupra
importantei zonelor libere de arme
nucleare. în procesul de dezarmare.

„Baza militară de la Comiso să dobîndească
o destinație civilă"
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ționate 112 rachete americane de
croazieră). Comitetul unit pentru
Totodat ă.
dezarmare și pace din Comiso,
această acțiune,
care a organizat
___ ______
___
a relevatt necesitatea de a se întreprinde noi măsuri în vederea eliberării lumii de armele nucleare si
de mijloacele de distrugere in
masă, informează agenția A.D.N.

ROMA. O delegație a mișcării
pentru pace din localitatea Comi
so (Sicilia) a inminat oficiului primului-mihistru al Italiei liste cu
peste 5 500 de semnături ale unui
referendum local privind transfor
marea bazei de rachete din această
localitate intr-un obiectiv cu des
tinație civilă. (La Comiso sint sta-
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ORIENTUL MIJLOCIU
„Fără soluționarea problemei palestiniene nu pot fi asigurate
pacea ți securitatea in regiune"
— declară liderul P.S.I.
cea si securitatea în Orientul Mij
MADRID 14 (Agerpres). — într-un
lociu. relatează agenția Taniug.
interviu acordat cotidianului madri
Craxi a opinat, pe de altă parte,
len „El Pais", liderul Partidului So
că țările vest-europene trebuie să
cialist Italian. Bettino Craxi. a apre
contribuie în mai mare măsură la
ciat că fără solutionarea problemei
eforturile de soluționare politică a
situației din regiune.
palestiniene nu pot fi asigurate pa
Sprijin eforturilor in vederea instaurării păcii
TOKIO 14 (Agerpres). — tntr-o
că vizitele ne care le va întreprinde
declarație făcută la Tokio, ministru]
în perioada 22—27 iunie in Siria.
de externe al Japoniei. Sosuke
Iordania! Egipt si Israel vor fi fo
Uno. a arătat că tara sa este inte
losite pentru convorbiri cu oficiali
resată în progresul eforturilor in
tățile acestor țări vizînd stimularea
vederea instaurării unei păci trainice
eforturilor în vederea instaurării
păcii in regiune.
in Orientul Mijlociu. El a precizat
Ciocniri la Beirut intre milițiile rivale
BEIRUT 14 (Agerpres). — Ciocni
avut loc în apropierea aeroportului
internațional Beirut, o persoană
rile intre milițiile rivale din subur
biile sudice ale capitalei libaneze au
pierzindu-si viata, informează agen
ția A.D.N.
continuat si sîmbătă. in pofida exis
tentei unui acord de încetare a fo
Bilanțul victimelor la sfirsitul acestei săptămini înregistra circa 200
cului convenit miercuri. Cele mai
de morti si 650 de răniți.
.
puternice schimburi de focuri au
Revista „DER SPIEGEL" (R.F.G.)

12 000 de medici fără locuri de munca
BONN 14 (Agerpres). — Aproxi
mativ 12 000 de medici vest-germani
sînt în prezent șomeri, se arată în
tr-un articol publicat in revista „Der
Spiegel". Potrivit estimărilor, anul
viitor numărul acestora va ajunge la
20 000. Majoritatea medicilor șomeri
sînt la începutul carierei și nu pri
mesc sprijin din partea oficiului
pentru forțele de muncă deoarece
nu au avut încă o slujbă. Mai mult
de jumătate dintre acești șomeri sînt
femei, fiu de puține ori în fața spi

Halifax. Două treimi dintre cei
amenințați cu concedierea sint
femei.

NEGOCIERI. La 26 mai vor în
cepe la Haga negocierile consacrate
aderării Spaniei la Uniunea Euro
pei Occidentale, a declarat minis
trul spaniol al afacerilor externe.
Francisco Fernandez Ordonez, aflat
într-o vizită la Bruxelles. Din
U.E.O. fac parte Franța. Italia,
R.F. Germania, Belgia, Marea Britanie. Olanda și Luxemburg.
ACCIDENT MINIER. în urma
unui accident care s-a produs la o
mină de aur din provincia sudafricană Orange, și-au pierdut via
ta sase persoane. Anual, in minele
din R.S.A. se produc sute de acci
dente soldate cu pierderi de vieți
omenești. Cauza acestora, a anun
țat Uniunea Națională a Minerilor,
constă tn lipsa dotărilor tehnice In
abatajele din subteran.

talelor pot fi văzute cozi ale solicltanților unui loc de muncă. Revista
„Der Spiegel" relevă că această si
tuație ii determină pe mulți absol
venți să accepte să lucreze ca „me
dici" oaspeți", adică să-și exercite
profesiunea fără a fi remunerați.
Un specialist în problemele ocu
pării forței de muncă a medicilor
aprecia că, la mijlocul anilor ’90, nu
mărul medicilor șomeri din R.F.G.
va ajunge la 45 000, relatează agen
ția A.D.N.

VIZITA LA BANGKOK. Primulministru al statului Singapore,
Lee Kwan Yew, și-a încheiat vizita
efectuată' la Bangkok, in cursul că
reia a avut convorbiri cu primulministru al Thailandei. Prem Tinsulanonda. si cu alte oficialități ale
tării gazdă. Au fost examinate cu
prioritate probleme referitoare la
situația actuală din regiune si as
pecte ale colaborării dintre statele
membre ale Asociației națiunilor
din Asia de sud-est — A.S.E.A.N.
INVAZIE DE LĂCUSTE. în Ciad
a fost semnalată apariția „norilor"
de lăcuste. Pentru coordonarea eforturilor de combatere a insecte
lor a fost înființat un comitet spe
cial. Un purtător de cuvint oficial
a anunțat că țara nu dispune decît de zece la sută din cantitatea
de Insecticide și din echipamentele
necesare luptei împotriva lăcus
telor.
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