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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu

MASURI FERME, ORGANIZARE EXEMPLARA, 
EXIGENȚĂ SPORITĂ PENTRU REALIZAREA 

TUTUROR PREVEDERILOR DE PLAN
In programele noastre de modernizare pe acest cincinal, problema 

calității ocupă locul principal. Sîntem intr-un asemenea stadiu de dez
voltare a economiei românești, incit problema calității, a nivelului tehnic, 
a aplicării cuceririlor științei în toate domeniile devine problema hotărî- 
toare pentru progresul general al economiei,

în drepturi aprezentat în prima parte a a- articol poziția principială,

ședință a Comitetului Politic Exe- al P.C.R. au fost analizate o se-La recenta cutiv al C.C. rie de probleme esențiale ale realizării pianului de dezvoltare economico-socială, ale modernizării și ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției și sporirii eficienței economice, ale perfecționării stilului și metodelor da conducere la toate nivelurile. In deosebit de importanta cuvîntare rostită cu acest prilej, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, a pus în atenția colectivelor de oameni ai muncii, a factorilor de resort din centrale și ministere cerința întăririi răspunderii și spiritului revoluționar pentru eliminarea neîntirziată a neajunsurilor care s-au manifestat in activitatea economică și, in acest context, au fost subliniate măsurile ce trebuie luate pentru buna organizare și desfășurare a activității in toate sectoarele. Astfel, s-a cerut să se acționeze stăruitor pentru utilizarea corespunzătoare a capacităților de producție, pentru punerea in fabricație a tuturor mașinilor, utilaje-

lor și instalațiilor, atingerea parametrilor proiectați și buna funcționare și întreținere a fondurilor fixe productive aflate în dotarea unităților economice.O altă problemă importantă pentru perioada în care ne aflăm o reprezintă încadrarea strictă in normele de consum, materiale și energetice, care are un rol hotăritor pentru buna a- provizionare tehnico-materială a producției și, totodată, pentru reducerea cheltuielilor de producție și creșterea, pe această bază, a venitului național. Cu desăvîrșire trebuie curmate fenomenele de risipă, consumurile tehnologice exagerate, lipsa de grijă față de gospodărirea resurselor materiale și energetice ale economiei.In strînsă legătură cu înfăptuirea acțiunii de modernizare a producției, secretarul general al partidului a accentuat necesitatea îmbunătățirii calității și ridicării nivelului tehnic al producției, această problemă ocupind un loc principal în actuala etapă. In această privință s-a

fii patriei noastre!
NICOLAE CEAUȘESCU

arătat că este nevoie ca pretutindeni să se întărească ordinea ți disciplina tehnologică, specialiștii avind obligația să contribuie creator, nemijlocit la îndeplinirea măsurilor ză perfecționările de ordin calitativ.In vederea îndeplinirii riguroase pe acest an, a fost relevată cerința a îmbunătățirii disciplinei de plan tuale, a funcționării riguroase a mecanismului aprovizionării tehnico-materiale și desfacerii producției. In acest sens, au fost stabilite o serie de măsuri menite să sporească răspunderea factorilor implicați in procesul de aprovizionare tehnico-materială, care au datoria să introducă o-" ordine strictă in încheierea și urmărirea îndeplinirii contractelor economice.Dintre aceste probleme de mare interes dezbătute la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv o deosebită importanță prezintă întărirea răspunderii pentru ridicarea calității producției.

care vizeaa planului imperioasă și contrac-

Ridicarea calității producției
obiectiv central

» —

al modernizării economiei

tuturor cetățenilor patriei

în ansamblul dezvoltării intensiva a economiei românești — obiectiv fundamental al întregii activități productive în actualul cincinal — un rol determinant, vital îl au ridicarea nivelului tehnic al producției și asigurarea unei calități exemplare a tuturor produselor.Pornind de lg importanța capitală pe care o are ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției pentru progresul economico-social al patriei, ia Congresul al XIII-lea al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia că trebuie să punem în centrul activității realizarea unor produse noi, cu calități superioare, care să satisfacă în condiții tot mai bune cerințele tuturor ramurilor economiei naționale, trecindu-se cu hotărire la transpunerea in practică a prevederilor din programele adoptate in acest domeniu. Produsele românești trebuie să-și mențină și să-și consolideze pozițiile pe piața externă, să cucerească noi piețe, să fie mai competitive, situindu-se pe un loc de frunte in economia mondială din punct de vedere al nivelului tehnic și al calității. La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. secretarul general al partidului a cerut, in mod deosebit, să se acționeze pentru întărirea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a ministerelor, a tuturor cadrelor din economie, a oamenilor muncii pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru respectarea riguroasă a normelor de calitate, a legilor țării in acest domeniu. Sînt sarcini de mare țăs-

tuturor colectlve- muncii, întregiipundere ce revin Jor de oameni ai economii.Asigurarea unei produselor obiectivă, economia alinieze și competiția materiale, nută la de revoluția tehnico-științificâ tuală. Firește, in această tare permanentă, nimeni nu se poate aștepta la „bunăvoința" sau „îngăduința" partenerilor, criteriul esențial fiind numai și numai produsele de mereu mai ridicat nivel tehnic și calitativ.Criteriul eficienței stăpinitor_ teriale. tete, cu alte cuvinte fabricarea numai a unor produse de înalt nivel tehnic și de calitate corespunzătoare, reprezintă o dovadă de sănătate a oricărui mecanism economic, de maturitate a unei industrii și se reflectă nemijlocit pe planul eficienței fructificării muncii sociale.In cele din urmă, a produce mărfuri de calitate este determinant pentru însăși calitatea vieții : pe de o parte, întrucît o producție de înalt nivel tehnic și calitativ valorificată cu eficiență superioară asigură resurse valutare, beneficii sporite, creșterea venitului național — sursă sigură de progres și prosperitate ; pe de altă parte, bunurile de calitate puse Ia dispoziția populației

înalte calități a reprezintă o cerință o condiție esențială ca noastră națională să se mai ferm, eficient. în mondială a valorilor declanșată și intreți- parametri tot mai inalți ac- confrun-

sint o oglindă a nivelului de civilizație și bunăstare. Azi, fără calitate, deci fără valoare reală de întrebuințare, fără performanță tehnică, munca unui întreg colectiv sau a unei întregi colectivități nu are drept rezultat decît irosirea unor resurse materiale și energetice — care sînt atît de scumpe de procurat — încărcarea a unor capacități de Prin urmare, muncitorii,tehnicienii și inginerii,menii muncii — ca producători și proprietari ai mijloacelor de producție și beneficiari ai produc-

ției sociale — sînt nemijlocit interesați în ridicarea continuă a calității produselor, în vederea dezvoltării avuției naționale și, pe a- ceastă bază, a satisfacerii în diții superioare materiale și nostru.Și putem vingere că pune de tot ca de pe poarta fabricilor și

Am cestui _ ______ . .profund științifică și înalt umanistă a partidului nostru' privind rezolvarea problemei naționale, rolul esențial al dezvoltării armonioase a forțelor de producție, al bazei materiale. în asigurarea de drepturi egale pentru toți cetățenii patriei. In același timp, intre numeroasele măsuri întreprinse în acest scop, un loc distinct revine și celor vizind crearea cadrului corespunzător pentru asigurarea participării active, neîngrădite Ia conducerea societății noastre socialiste. După cum este cunoscut, o coordonată fundamentală a perfecționării relațiilor naționale în actuala etapă dă dezvoltare a României, a realizării la un nivel calitativ superior a deplinei egalități în drepturi o constituie asigurarea participării tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, la viața economică și' social-politică. la organizarea și conducerea societății.Largul democratism, în continuă perfecționare, al orînduirii noastre — bazat pe participarea activă, directă a poporului, a, tuturor , cetățenilor și categoriilor sociale la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului — se reflectă, deopotrivă, și asupra vieții și activității oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare.Partidul nostru, continuînd cele mai înaintate tradiții ale mișcării socialiste și muncitorești, dind expresie învățămintelor esențiale ale istoriei noastre naționale, urmărind cu consecvență traducerea in viață a țelurilor umaniste ale politicii sale, a ’edificat noul sistem al democrației muncitorești revoluționare în care sint reprezentate unitar interesele fundamentale, veridice ale întregului nostru popor, fără deosebire de naționalitate.în acest cadru larg al democrației muncitorești revoluționare se realizează de fapt participarea naționalităților conlocuitoare la conducerea societății noastre atit direct, cît și prin reprezentanții lor în diferite organisme politice, economice, sociale etc.O atenție deosebită se acordă, în acest oadru, participării naționalităților conlocuitoare, corespunzător ponderii lor în cadrul populației țării, în organele de conducere centrale și locale ale partidului, ale

puterii de stat în Republica Socialistă România. Astfel, dintre deputății M.A.N., aleși în anul 1985, 91,4 la sută sint români. 7.3 la sută români de naționalitate maghiară, 1,3 la sută români de naționalitate germană, corespunzător structurii naționale a populației.Participarea naționalităților la viața societății se manifestă în mod prezența lor activă eeono- munci- colective de ale unităților economico- cadrul cărora participă la problemelor dezvoltării respective, la stabilirea judicioase măsuri de so-

concret prin în organismele democrației mice ale autoconducerii torești, in organele conducere sociale, în dezbaterea unităților celor mai __________ _ _____luționare a acestora.Principiul reprezentării democratice potrivit ponderii, fiecărei naționalități în populația țării este respectat la toate nivelurile și treptele structurii noastre politice, economice, sociale, culturale. Oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare sînt prezenți în mod activ în Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, în Camera le

gislativă a consiliilor populare. In organele de conducere colectivă din domeniul științei, educației, învăța- mintului și culturii ca și în toate pelelalte organe și organisme de de- ' cizie, deliberative și consultative. Ei sint prezenți în toate organizațiile de masă și obștești, iși spun cuvintul și participă activ la dezbaterea problemelor și la luarea hotăririlor în marile foruri atît de caracteristice democrației noastre muncitorești revoluționare, cum sint Congresul educației politice și culturii socialiste, Congresul consiliilor populare și al președinților consiliilor populare.O expresie elocventă a preocupării partidului nostru, cu deosebire în perioada de după Congresul al IX-lea, pentru a asigura cadrul or- ganizatoric-instituțional propice valorificării cit mai bune a resurselor creatoare ale naționalităților o constituie înființarea Consiliilor naționalităților — organisme proprii cu caracter consultativ și reprezentativ.
Iosif BODA

(Continuare in pag. a U-a)

Rezolvarea justă, științifică 
a problemei naționale, 

strălucită realizare
a anilor socialismului
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Un succes 
de prestigiu 
pe șantierul 

hidroenergetic 
Siriu - Nehoiașu

Panaite printr-o forțelor, această

Sîmbătă dimineața, a avut loc străpungerea principalului tronson Cașoca—Nehoiașu, în lungime de 3 474 metri, al galeriei de aducțiune de la lacul de acumulare Siriu la uzina hidroelectrică Nehoiașu. Formațiile de mineri conduse de Ion și Constantin Tomescu, exemplară mobilizare a au reușit să realizezestrăpungere cu cinci zile mai devreme față de prevederile graficului, respectîndu-și astfel angajamentul asumat în întrecerea socialistă. Faptul este cu atît mai remarcabil cu cît cele două formații de . mineri au avut de luptat cu duritatea rocilor, erupțiile și infiltrațiile de apă. Evenimentul, așteptat cu nerăbdare de întregul colectiv de oameni ai muncii de la Antrepriza de construcții hidroenergetice Siriu, a creat premise sigure ca în acest an centrala de la Nehoiașu să producă primele cantități de energie electrică. (Stelian Chiper).

atot-stric-

con-a cerințelor vieții spirituale ale poporuluiși dificil fără rost producție, maiștrii, toți oa-

valorii, al calității, al a devenit astăzi în sfera producției ma- Respectarea lui cu

afirma cu deplină con- economia noastră dis- ce este necesar pentru pesto
Corneliu CARLAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

unul

Drumul spre tinerețe al unei vechi uzine

Biografii înfrățite 
în marea biografie

a patriei

Una dintre cele mai virstnice uzine bucurește- ne, „Timpuri Noi", întinerește. „întinerește" trebuie înțeles „la propriu". In fapt, nici nu există un termen care să definească mai exact ceea ce se petrece înlăuntrul acestei uzine. începută in urmă cu cîțiva ani, operația de reorganizare a fluxurilor tehnologice, de modernizare prin implantarea „din mers" a unor dotări tehnice noi, modifică datele „tradiționale" ale muncii în această uzină, așezindu-le pe coordonatele înaltei productivități,^ ale unei calități noi. acestui nea un iectant că aici practic, trunchiul și uneia vechi, fără ca procesul de producție să sufere. Nu e ca atunci cind un eșalon de constructori și mentori ridică un edificiu industrial nou, ii e- chipeazâ -după ultimul jurnal» șl ii predă -la cheie» unui corn muncitoresc nou și el. In cea mai mare parte înnoirile vin, la noi, dinlăuntrul nostru. Pentru că o bună parte din ^utilaje și instalații ni le

producem singuri, prin au- toutilare. Este o operație de autoregenerare".Complicatei operații inginerești a modernizării îi corespunde, pe plan uman, un considerabil efort autoperfecționare, de daptare și participare noul ce se naște.— Se spune că orice
de a- la

un strungar, pentru al treilea schimb, care să se specializeze în lucrul cu o a- semenea mașină complexă. Nicolae Radu, băiatul de colo, a spus atunci : „Nu-i nevoie, pot să lucrez eu pe mașina asta. Știu tot ce trebuie". „De unde ? Cind ai învățat „Din mers" — a răspuns el rîzînd. Supus

..Complexitatea proces — îmi spu- tinăr inginer pro- — constă în aceea trebuie să rezulte, o uzină nouă, pe în spațiile
schimbare de muncă presupune care unii greu. Realitatea de Ia noi contrazice acest fapt — mi-a spus, dintru început, strungarul Constantin Str- bu, secretarul organizației de partid nr. 4 din secția de prelucrări mecanice. Reorganizarea și reutilarea au produs în colectivul nostru un curent, o mișcare spre... mai sus. Vedeți strungul acela nou, cu comandă numerică, de lingă mașina mea ? Lucrează acolo un tinăr, îl vedeți... După ce strungul a fost montat și i s-au făcut probele, se căuta incă

intr-un proces bine constituit un efort11 acceptă maipe Ia probă a dovedit că, intr-adevăr, stăpinea mașina perfect. Strungul vechi la care lucra el se afla chiar în vecinătatea locului în care fusese plasată noua mașină. Și, în timpul montării ei. băiatul fusese a- tent la tot ce se întîmplă, trăsese cu ochiul și cu urechea, iși mai și vîrîse nasul prin treburile specialiștilor de la uzina din Arad, făcuse rost de cartea mașinii și o studiase, mai citise acasă și alte lucruri, mai și cunoștea destule că abia absolvise liceul industrial la seral... Și, preluind mașina, a mers cu ea în plin, din prima zi. Nu e singurul caz. Alături,

vedeți, s-a montat un alt strung cu comandă numerică. Un tip încă mai nou și mai perfecționat, care face operații mai multe și mai complexe. încă e in probe. Cei care vor lucra cu el n-a fost nevoie să meargă Ia specializare. Au învățat aici, „din mers", e- xact ca Nicolae Radu. De ce au făcut ei asta ? Pentru că, vă spuneam, există aici un firesc interes față de ce intervine nou. modern, superior în munca noastră.Constantin Sîrbu mi-a vorbit apoi despre faptul că „noul curent" — ca să-l numim așa — a cuprins întregul colectiv, el este vizibil chiar și la muncitorii care n-au avut incă șansa de a lucra pe o mașină nouă, de mare modernitate și randament. Ei fac efortul de a ridica nivelul de productivitate și precizie chiar și la mașinile mai 'vechi — strunguri universale care poartă semne e- vidente ale îndelungatei întrebuințări. Au început să apară fel și fel de dispozitive și adaptări — idei împrumutate de la mașini-
Mihai CARANFIL
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Produse noi, tehnologii 
moderne, consumuri 

reduseLa întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură din Birlad, una dintre marile producătoare de aparatură pneumatică și electronică de automatizări ale proceselor industriale. s-au definitivat de curînd noi tehnologii de fabricație. Astfel, la începutul acestui an a demarat producția noilor tipuri de electroventile echipate cu elect.romagneți înglobați in mase plastice. Prin aceasta se realizează importante economii de în cu fie luț muncitorul Costică Chirica, verifică montajul noului dispozitiv.O altă realizare de prestigiu o reprezintă fabricarea traduc- toarelor de presiune diferențială cu membrane de separație și conceperea noii tehnologii de umplere a acestora cu ulei siliconic, utilizin- du-se tehnica vidului. Prin calitățile lor tehnico-funcționale superioare. se asigură creșterea randamentului instalațiilor din termocentrale și reducerea consumurilor energetice din industria petrochimică și metalurgie. Asemenea produse au și fost livrate cu două luni in devans centralelor electrice de termo- ficare de Ia Tîrgu Jiu. Arad, Oradea și electrocentralelor de la Deva. Iași, Borzești. Suceava și București. (Eugen Dichiseanu).

metale și energie electrică, condițiile sporirii fiabilității peste 25 la sută. In fotogra- : inginerii Alexandru Gavri- și Emil Gătej, împreună cu

Oradea este 
din marile orașe ale 
țării pe care pecetea 
istoriei s-a întipărit a- 
dinc. Doctorul in is
torie Viorel Faur, șeful 
secției de istorie de la 
Complexul muzeal ju
dețean Bihor, ne con
vinge lesne de acest 
lucru. Admirăm, in- 
soțindu-l prin sălile 
muzeului orădean, 
comori de preț, ves
tigii ale multor mile
nii de viață materială 
și spirituală. Mărturii 
care atestă dăinuirea 
noastră milenară neîn
treruptă in ' aceste 
locuri și in tot cuprin
sul spațiului carpato- 
dunăreano-pontic. Deo
potrivă, aflăm mărtu
rii despre conviețui
rea seculară intre ro
mâni, maghiari și alte 
naționalități in ținutu
rile Crișurilor, despre 
victoriile din anii so
cialismului, despre fră
ția care a dobindit in 
acest fecund timp noi 
atribute de temeini
cie.

— Sint numeroase 
restituirile care atestă 
atitudinile de apro
piere și apreciere re
ciprocă intre cărtura
rii români și ma
ghiari — afirmă in
terlocutorul nostru. 
Pilduitoare sint rapor
turile stabilite, bună
oară, intre Gheorghe 
Șincai, ilustrul repre
zentant al Scolii Ar
delene, și poetul ma
ghiar orădean Mihail 
Terțina. Vrînd să 
elaboreze o „istorie a 
nației noastre româ
ne", Șincai i-a solici
tat acestuia sprijinul. 
Terțina n-a pregetat, 
oferindu-i, după măr
turisirile istoricului, 
„multe și multe volu
me", din care a extras 
importante date, ulte
rior incluse in cele
bra sa Hronică a 
mânilor. Peste i 
confraternitatea 
rituală iși găsește o 
autentică ilustrare — 
spre a aminti un nou 
exemplu — în priete
nia lui Iosif Vulcan cu 

\^Ady Endre, prilejuind

t ro- 
veac, 

spi-

un fertil dialog Intre 
cele două culturi. O 
tradiție bogat conti
nuată spre vremurile 
de azi.

Un oraș e reprezen
tat în primul rind de 
oamenii lui, trăind e- 
gali și demni; iar 
cind un sat se trans
formă in oraș, de e- 
xemplu, cind un oraș 
devine altul in doar 
două cincinale, cind 
un județ cum e Biho
rul crește economic 
de aproape 7 ori in 
doar două decenii, di
namismul dezvăluie

SECVENȚE 
DE MUNCă, 

DE VIATA 
IN JUDEȚUL 

BIHOR

puterea faptei iz- 
vorite din munca tu
turor. Suficiente argu
mente ne stau la în
demână. Să mergem 
pe urmele lor.

...Un laborator de 
cercetare e o inimă 
unde se concentrează 
uriașa putere a unei 
uzine. Dezvăluim acest 
gind tehnicienei chi
miste Bordas Agneta, 
de la „Sinteza" Ora
dea. Ne răspunde :— E firesc să aveți 

Aici 
zic 

pro- 
pre-

acest sentiment, 
se adună, ca să 
așa, prioritățile 
ducției, se adună 
zentul și viitorul ei.

Ce reprezintă 
pentru o tînără ca 
dumneavoastră un a- 
semenea loc de mun
că 7

— N-aș vrea să spun 
vorbe mari, dar fap
tul că mă aflu în a- 
cest loc de muncă ilus
trează realitatea de 
necontestat a egalității 
șanselor pentru toți 
cetățenii României, 
bărbați și femei, fără 
deosebire de naționa
litate. Să mă explic în 
citeva cuvinte : eu 
sînt de naționalitate

maghiară și mi-a 
cut să mă dedic . 
miei. Totul' a fost 
dovedesc că-mi place, 
că sint pregătită in a- 
cest domeniu. Mai de
parte, porțile s-au 
deschis singure...

— Sint doisprezece 
ani de cind v-ați con
sacrat pasiunii dum
neavoastră, chimia. 
Vreți să aruncați o 
privire asupra aces
tui răstimp de muncă 
și de viață ?

Fac deseori acest 
lucru. Și de fiecare 
dată constat cu bucu
rie că am multe lu
cruri trainice pe care 
mi le trec la activ. 
Mi-am întemeiat fami
lia aici, in fabrică, 
unde soțul meu e o- 
perator chimist, avem 
un băiat care este in 
clasa a V-a. în acest 
răstimp, echipa de 
cercetare din care fac 
parte a definitivat 
tehnologiile a circa 30 
de produse noi. Sint 
toate acestea lucruri 
care pot umple viața 7 
Eu zic că da.

Viața Agnetei Bordas se compune, deci, 
din asemenea împli
niri...

— ...și din clipe de 
neuitat — completea
ză ea.

— De pildă ?
— De pildă, 

trăită in iunie 
cind t o v a r ă 
Nicolae Ceaușescu 
tovarășa ~___
Ceaușescu au efectuat 
o vizită de lucru in 
municipiul și județul 
nostru. S-au conturat 
atunci direcții clare de 
acțiune pentru activi
tatea viitoare. Și din 
nou secretarul general 
al partidului a expri
mat limpede adevărul 
care trăiește în gindul 
și fapta noastră, și a- 
nume că tot ceea ce am 
înfăptuit reprezintă re
zultatul muncii comu
ne sub conducerea 
partidului nostru.

plă- 
chi- 

să

cea
1982, 
ș u l 

Și 
Elena

Ioan LAZA
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Rezolvarea justă, științifică a problemei naționale, 
strălucită realizare a anilor socialismuluiUna din marile realizări ale revoluției noastre socialiste este rezolvarea justă a problemei naționale, lichidarea pentru totdeauna a inegalității și asupririi, asigurarea deplină a egalității în drepturi pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întărirea continuă a unității întregului popor.

NICOLAE CEAUȘESCU

Una din numeroasele ți modernele platforme industriale create în anii de după Congresul al IX-lea : zona industrială a municipiului Miercurea-Ciuc

DATE EDIFICATOARE ALE UNEI ORIENTĂRI CONSECVENT PRINCIPIALE
© Reorganizarea administrativ-teritorială a țării în 1968 

a creat condiții favorabile repartizării echitabile a forțelor 
de producție, dezvoltării tuturor județelor țării. O atenție de
osebită a fost și este acordată ridicării economico-sociale a 
zonelor și județelor - inclusiv a celor în care trăiesc și 
oameni ai muncii de diferite naționalități - rămase mult în 
urmă în trecut.

© Ca urmare a politicii de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, temelia sigură 
a progresului economic și social al tuturor zonelor, a crește
rii nivelului de viață materială și spirituală a tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de naționalitate, în fiecare județ va
loarea fondurilor fixe depășește 20 MILIARDE LEI.

® Această considerabilă zestre materială este rezultatul 
direct al marilor resurse materiale și financiare alocate, în 
anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, dezvol
tării judlețelor rămase în urmă în trecutele orînduiri și regimuri. 
Astfel, volumul investițiilor alocate județului HARGHITA a fost 
în cincinalul anterior de peste 97 DE ORI mai mare decit în 
petioada 1951-1955. In județul COVASNA s-au investit, în 
perioada 1966-1985, 23 471 MILIOANE LEI. Numai investi
țiile prevăzute pentru cincinalul actual în județul MUREȘ în
sumează 13 MILIARDE LEI.

® Ca o consecință firească, producția industrială a aces
tor județe a sporit in ritmuri superioare mediei pe țară. Față 
de anul 1965, ea ajunsese să fie, la încheierea cincinalu
lui trecut, de peste 7 ORI mai mare în județul HARGHITA, 
de peste 11 ORI mai mare în județul COVASNA. Întreaga 
producție industrială a județului MUREȘ din 1948 se reali
zează în prezent in numai 7 ZILE.

@ Prin dezvoltarea mai accelerată a zonelor țării rămase 
în trecut în urmă, fiecare județ dispune in prezent de capa
cități în care să se realizeze un volum de activități economice

pe locuitor de peste 70 000 lei. Este și cazul COVASNEI, 
HARGHITEI, județe în care o asemenea perspectivă era, 
cindva, de neatins.

® Și în cincinalul actual se prevăd ritmuri înalte în aceste 
județe. Astfel, anul 1986 s-a încheiat cu ritmuri de creștere 
superioare mediei pe țară la producția-marfă industrială, în 
județul COVASNA - 8,3 LA SUTĂ, iar în județul HARGHITA - 
8 LĂ SUTĂ.

• Influența directă pe care dezvoltarea economică o are 
asupra împlinirii profesionale și umane a locuitorilor acestor 
județe — cu o pondere notabilă a oamenilor muncii din rîndul 
naționalităților conlocuitoare - se observă și din dinamica 
numărului mediu al personalului muncitor la 1 000 locuitori, 
între 1966-1985 : de la 224 la 336 în județul MUREȘ, de la 
213 la 329 în județul HARGHITA și de la 182 la 338 în ju
dețul COVASNA.

® Amploarea construcției de locuințe, caracteristică pen
tru creșterea nivelului de trai al tuturor cetățenilor României 
socialiste, indiferent de naționalitate, se regăsește și în nu
mărul considerabil de locuințe noi edificate în județele CO
VASNA, HARGHITA și MUREȘ, în perioada 1966-1985 : peste 
140 000 apartamente. In unele orașe din aceste județe pro
blema locuințelor este definitiv rezolvată.

® Semnificative sint și datele privind dezvoltarea bazei 
materiale a învățămîntului. Numai în ultimele trei cincinale au 
fost date în folosință : în județul COVASNA - peste 400 săli 
de clasă, 176 ateliere și laboratoare, 49 săli de gimnastică ; 
în județul MUREȘ - circa 580 săli de clasă și cabinete șco
lare, 46 laboratoare, peste 3 200 locuri în ateliere școlare, 21 
săli de gimnastică.

• La fel și cu aceeași semnificație se remarcă largul 
acces al maselor la cultură în oricare din aceste județe. In 
HARGHITA, spre exemplu, activează 3 000 de formații și 
cercuri de creație, cu peste 50 000 de interpreți și creatori.

Asigurarea deplinei egalități 
în drepturi a tuturor cetățenilor patriei
(Urmare din pag. I)

Biografii
(Urmare din pag. I)

...Adevăr de neclintit ce 
s-a regăsit și in dezbate
rile din adunarea generală 
a membrilor cooperatori 
din Valea lui Mihai, comu
nă renumită prin partea lo
cului.

— Noi, țăranii — ne spunea Rizo Pavel, președin
tele cooperativei — nu prea 
ne pricepem să meșterim 
cuvintele. Ne arată mai 
bine sentimentele, munca 
noastră. Și, desigur, rezul
tatele ei. Am primit in 1986 
pentru recoltele de griu si 
porumb inaltul titlu de 
Erou al Noii Revoluții A- 
grare. Șl ne bucurăm mult. 
Ce pot să vă spun insă este 
că atunci cind in agricul
tură se scot recolte bune, 
asta nu vine doar așa, din 
pămint și din văzduh. Unde 
e o recoltă bună, acolo să 
știți că oamenii au muncit 
cu silință multă, pe orice 
vreme. De capricii ale na
turii n-am dus lipsă — dar 
ne-am luptat cu ele. Înfră
țiți ca griul, fără deosebire 
de naționalitate, și la mun
că și la bucurie.

...Ing. Kocsis Sigismund 
s-a născut cu darul inge
niozității tehnice. Ce șanse 
ar fi avut la Marghita fără 
crearea întreprinderii de 
mașini-unelte ? Teoretic, 
posibile doar trei : să plece din orașul natal in cău
tarea unui alt loc de muncă 
potrivit aspirațiilor sale, să 
nu plece, dar să-și iroseas
că priceperea în vreun ate
lier, ori, pur și simplu, 
să-și ignore vocația. Desti
nul lui Kocsis insă, strins 
împletit cu destinul orașu
lui natal (modesta comună 
de mai ieri), a devenit al
tul. Tinăra citadelă a con
structorilor de mașini-unel
te a asigurat peste 1200 
noi locuri de muncă. Kocsis 
a devenit un om de nădej
de. Un om implinit. Recent, 
a brevetat o invenție : va
riator mecanic duo cu cu
rele clasice trapezoidale — 
realizare a unui colectiv 
din care fac parte și ingi
nerii Ioan Morar și Kovăcs 
Francisc și lăcătușul Bă- 
răbăs Francisc.

Destinul lui Kocsis Sigis
mund este doar unul dintre 
miile și zecile de mii de 
destine inrîurite fundamen
tal de impetuoasa dezvolta
re economico-socială a me
leagurilor bihorene. „Aceas-

înfrățite
tă creștere și dezvoltare pu
ternică — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
marea adunare populară de 
la Oradea din ziua de 9 iu
nie ’1982 — este rezultatul 
politicii partidului nostru 
comunist, care face totul 
pentru amplasarea raționa
lă a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al ță
rii, pornind de Ia faptul că 
asigurarea egalității in 
drepturi, a condițiilor de 
viață șl de muncă egale 
pentru toți locuitorii patriei 
noastre socialiste se poate 
realiza numai pe baza dez
voltării in toate județele a 
forțelor de producție, a in
dustriei, a agriculturii, a 
celorlalte ramuri, pe baza 
dezvoltării învățământului, 
științei și culturii".

Argumente pentru aceas
tă nobilă idee ? Printre al
tele — toate localitățile 
Bihorului. Un popas la Bi- 
haria.

...O intilnire cu harnicul 
primar Szilăgy Ștefan e 
oricind un bun prilej de a 
pătrunde in intimitatea 
vieții satului, surprinsă in 
dinamismul el.

— Dacă ați trecut măcar 
pe străzile noastre, zice, nu 
se poate să nu fi văzut că 
majoritatea caselor sint noi. 
Mari, trainice, frumoase. 
Dacă le-ați trece pragul, ați 
găsi in ele tot confortul, a- 
dică tot ceea ce doar visau 
cei mai virstnici dintre noi, 
pentru a nu merge mai 
mult inapoi cu gindul. Nu-i 
ăsta un motiv să muncești 
cu ambiție intr-o țară care 
a reușit atit de mult să 
schimbe viața oamenilor 7 
Da. In plus, nu există nici 
o deosebire și nu face ni
meni nici o distincție, de 
nici un fel, intre romani și 
cei de alte naționalități. 
Cunosc bine realitatea asta, 
munca mea mă ajută să o 
cunosc. Avem realizări fru
moase. Le-am fi putut ob
ține altfel decit intr-o 
strinsă unitate ? Hotărit, 
nu ! Ar fi inflorit Biharia 
dacă nu înflorea Bihorul și 
acesta dacă nu înflorea în
treaga țară? Întrebări care, 
zic eu, iși au răspunsul 
chiar in ele.

La despărțire, o tntilnim 
și pe soția lui, Ana, învă
țătoare, româncă de prin 
părțile Beiușului, însoțită 
de cele două fiice, ajun
se la virstâ buchiselilor.

în marea
— Avem multe de făcut 

— adaugă primarul. Nu 
există insă vreo acțiune co
mună, hotărită de obște, la 
înfăptuirea căreia să nu 
pună mina fiecare membru 
al obștii, indiferent de na
ționalitate. Hotăririle sint 
ale noastre, pentru binele 
nostru, ' muncim împreună 
ca să le înfăptuim.

...Aceeași lecție de viață 
și la „Metalica" Oradea. 
Muncitorul specialist Ko
vacs Gheorghe îmi spune că 
întreprinderea se numără 
printre cele care au cunos
cut transformările cele mai 
accentuate din ultimele 
două decenii, dublindu-și 
cu fiecare nou cincinal vo
lumul producției-marfă. 
Parcurg cu privirea tabelul 
conducerii unității, afișat 
vizibil la poartă, cu orele 
de audiență. Rețin că ingi- 
nerul-șef e maghiar. Aflu 
că jumătate din șefii 
de secții sint de asemenea 
maghiari.

— Sint promovați efectiv 
cei mai buni, de orice na
ționalitate ar fi, în ideea că toți sintem aici antre
nați intr-un efort unic, ur
mărind același scop : suc
cesul muncii întregului co
lectiv — subliniază interlo
cutorul.

Muncă susținută. Se aude 
glasul mașinilor. 11 însoțim 
pe ing. Petru Cristea, di
rectorul întreprinderii, prin 
hale, și pe drum ne rela
tează un episod care a în
semnat o maximă solicitare 
pentru colectiv. Trecut cu 
bine, evident. Întreprin
derea iși asumase sarcina 
de asimilare a casetei de 
film fotografic. Lipseau 
documentațiile, lipseau ma
șinile. Sufletul acțiunii — 
subinginerul Vasile Bojan. 
Stăpîn pe meserie, lăcătu
șul Kovăcs n-a stat de o 
parte. S-a zbătut să rezol
ve o puzderie de probleme 
care se ivesc in asemenea 
situații, mai ales in asigu
rarea sculelor și dispoziti
velor. Și le-a rezolvat. Nu 
de unul singur, firește, ci 
muncind cot la cot cu 
maiștrii loan Opriș și Flo
rian Moraru, cu muncitorul 
Szilăgy loan. Și azi, caseta 
nu numai că satisface inte
resele economiei, dar se și 
exportă.

...La „Înfrățirea", in fie
care secție există cîțiva 
veterani care-și numără

biografie
anii de uzină o dată cu bio
grafia nouă a întreprinde
rii. „Înfrățirea" s-a născut 
la naționalizare din prică
jitele ateliere „Phoebus". 
A pornit la drum cu nici 
300 de oameni. Acum are 
aproape 4 800. Dintre aceș
tia, aproape 1 600 de comu
niști și 1 400 de uteciști. 
Schimbul de miine. între 
veterani, lăcătușul Kovăcs 
Gideon, șef de echipă la 
montaj. Ne spune :

— Vedeți cit e de întinsă 
întreprinderea 7 Dintr-o 
hală, cit era în 1966, sintem 
acum unitatea cea mai 
mare din municipiu. Înain
te vreme fabricam unelte 
agricole, cîntare, rulouri, 
sobe ; azi, mașini-unelte cu 
comandă numerică, centre 
de prelucrare, linii de 
transfer. Noutăți de ultimă 
oră, deci.

O piesă H dă bătaie de 
cap. Ii zice ucenicului de 
lingă el : „Du-te de-l chea
mă o clipă pe Sandu Ti
mar I E un coleg de toată 
isprava .— adaugă pentru 
noi. Noi, cei care muncim 
aici, ne-am ințeles întot
deauna In limba muncii. în 
primul și în ultimul rind, 
munca. Asta e adevărata 
egalitate. Personal, țin 
foarte mult să se știe acest 
lucru. Și mai țin să scrieți 
că mi-am adus și băiatul 
aici. A ajuns inginer. E 
stagiar la prelucrări meca
nice II".

...Biografii obișnuite în- 
tr-o societate construită de 
oameni pentru oameni. Via
ța a confirmat pe deplin 
adevărul acestei relații de 
esență revoluționară.

— Umanismul societății 
noastre — afirmă profeso
rul Bărtos Elekes Istvăn, 
de la liceul industrial nr. 
2 Oradea — Iși găsește ex
presia și in faptul că drep
tul de a studia în limba 
maternă este asigurat, in 
spiritul echității exemplare, 
pe toate treptele de în- 
vățămînt. Copiii mei, de 
pildă, urmează cursurile 
unei școli cu predare în 
limba maghiară. De alt
minteri, in Bihor, dintre 
cele 1 035 grădinițe, școli 
și licee, 233 sint unități sau 
secții cu predare in limba 
maghiară sau slovacă. Da
torăm acestor ani nu nu
mai posibilități superioa
re de însușire a unei pro
fesii, ci și condiții noi de 
muncă și de viață, de pu
nere în valoare a tuturor

a patriei
capacităților creatoare. Un 
fapt semnificativ. Acum 
doi ani, soția mea, profe
soară de franceză, a scos 
o carte cu note de călăto
rie din Maroc. Acum cite- 
va zile, eu mi-am predai 
teza de doctorat. Or, cazul 
nostru nu e de fel singu
lar, el demonstrînd, cu pu
terea de netăgăduit a fap
telor, marile posibilități de 
afirmare a fiecărui om in 
patria noastră, România 
socialistă.

...Orașul ne primește cu 
tumultul său obișnuit. Ga
leria nouă de artă. Aflu
ență de public. Tocmai fu
sese vernisajul expoziției 
de artă plastică Kristofi - 
o familie de artiști orădeni. 
Zăbovesc in fața tablouri
lor cunoscutului peisagist 
orădean, membru al U.A.P.

La sediul Teatrului de 
stat, secția română Iși 
așteaptă spectatorii cu 
„Arta conversației", in 
timp ce actorii secției ma
ghiare susțin un spectacol 
cu „Floarea de cactus" la 
Băile Felix. Pe afișul Fi
larmonicii, numele citorva 
tineri interpret! bihoreni : 
Romică Rimbu, Cornel Pop, 
Alexandru Thurzo, Gheor- 
ghe Iile, Ellsabeta Fekete. 
Vitrina unei librării reu
nește nume ale creatorilor 
bihoreni : Alexandru An- 
drițoiu, Horvăth Imre, Ra
du Enescu — amintindu-ne 
că la Oradea a învățat car
te și a respirat cultură Ni
colaus Olahus, și-au scris o 
parte din opere corifeii 
Școlii Ardelene, ființează 
„Familia", în care au de
butat Eminescu, Coșbuc, 
Victor Babeș, Emil Isac, a 
scris Ady Endre, a concer
tat Enescu... Și nu poți să treci cu vederea simbolica, 
fireasca vecinătate a muze
elor memoriale „losif Vul
can" și „Ady Endre" sau a 
cotidienelor „Crișana" și 
„Faklya"....E oră de seară șl stra
da principală e înțesată de 
lume. Auzi cum se împart 
politicos saluturi : „Bună 
seara !“, „Jo estit kivă- 
nok !“. Din turnul primă
riei, la oră exactă, răzbat 
ecourile marșului lui Iancu. 
La auzul lor, îmi trec prin 
gind memorabilele cuvinte 
ale Craiului Munților : „Fi
rea ne-a așezat într-o pa
trie ca împreună să asu
dăm cultivind-o, împreună si gustăm dulceața fructe
lor ei".

Creație originală a partidului nostru, personal a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consiliile oamenilor muncii aparținind naționalităților, componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, acționează atit pentru a mobiliza masele largi ale oamenilor muncii de diferite naționalități la activitatea practică de dezvoltare a economiei și culturii, la conducerea treburilor politico-obștești, cît și pentru rezolvarea problemelor »pe- cifice populațiilor respective, in scopul satisfacerii lnteresfelor lor ca membri ai societății și, tn același timp, ca membri al colectivităților etnice respective.Măsurile adoptate tn ultimii 21 de ani pentru perfecționarea organizării și conducerii societății, pentru dezvoltarea democrației directe, participative ,și, totodată, pentru îmbunătățirea funcțională și creșterea a- tribuțiilor formelor democrației reprezentative au creat un larg oadru, unic tn felul său, care asigură exercitarea reală și plenară a drepturilor și libertăților fundamentala ala omului, deplina egalitate, libera și neîngrădita participare a tuturor cetățenilor patriei la actul complex de conducere a societății In ansamblul ei.In concepția ' partidului nostru, participarea tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, la conducerea vieții social-economice constituie nu numai o expresie a continuei dezvoltări a democrației socialiste, dar și o Înaltă școală politică, de educare civică, de creștere a răspunderii fiecărui membru al societății pentru interesele generale ale colectivității, ale întregului popor. Totodată, o condiție esențială a participării efective o constituie creșterea competenței, sporirea gradului de pregătire, de conștiință civică, politică și patriotică, ridicarea nivelului de cultură generală și profesională al oamenilor muncii, afirmarea tot mai puternică a spiritului revoluționar.Concomitent șl tn strînsă legătură cu înaintarea pe calea progresului economic, orinduirea socialistă asigu
ră accesul neîngrădit și egal al tu
turor membrilor societății — fără 
deosebire de naționalitate, clasă, re
ligie, sex sau alte criterii — la învă- 
țămint, știință și cultură. Ia crearea 
și însușirea valorilor spirituale. Organizarea șl funcționarea lnvăță- mîntulut de toate gradele In limbile naționalităților, dezvoltarea bazei materiale a Întregului învățămînt, gratuitatea șl caracterul lui larg democratic, generalizarea Invățămîntu- lui obligatoriu de 10 ani și. In perspectivă, a celui de 12 ani, corelarea lui directă cu necesitățile și posibilitățile economiei naționale au avut și au drept urmări, printre altele, creșterea generală a nivelului de instruire și cultură al maselor, apropierea sensibilă a gradului de cultură al diverselor categorii sociale, crearea unor posibilități tot mal largi pentru ca noile generații ale României socialiste să se poată instrui, și în continuare, In limba în care doresc.Politica consecventă de dezvoltare a științei, învățămîntului și culturii In societatea românească de azi se răsfrînge în egală măsură asupra întregii activități spirituale și cultural- artistice in limbile naționalităților.

Pe toate treptele și în toate formele de Învățămînt, Incepînd cu cel preșcolar și pină la cel universitar, se predă și In limbile naționalităților. In aceste limbi funcționează, de asemenea, numeroase teatre, se tipăresc zeci de publicații și anual sute de titluri de cărți. Toate acestea Ilustrează șl realizarea unui aspect dintotdeauna esențial al soluționării problemei naționale, al asigurării deplinei egalități — garantarea folosirii libere a limbii materne și cultivarea acesteia.Posibilitatea folosirii, păstrării șl dezvoltării limbii materne a constituit în istorie și constituie șl azi un factor de cea mai mare importanță al păstrării identității proprii a popoarelor șl comunităților etnice. In România socialistă, folosirea neîngrădită a limbii materne este nu numai un principiu constituțional, căruia I se acordă o deosebită însemnătate, cl și o realitate efectivă, cuprinzind viața politico-statală, domeniul Învățămîntului și culturii, precum și al existenței cotidiene. Totodată, pentru tinerii și toți cetățenii aparținind naționalităților sînt asigurate condiții materiale și posibilități instituțio- nalizate pentru însușirea limbii române, a cărei cunoaștere constituie o necesitate șl o condiție obiectivă ale realizării, In fapt, a egalității în drepturi, ale participării tuturor cetățenilor, In condiții egale și In mod liber și nelimitat, la viața economică și social-politică a țării. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„a nu crea condiții pentru învățarea 
limbii române ar însemna să-l pu
nem pe tinărul maghiar sau german 
intr-o situație de inegalitate față de 
colegul său român".Toate aceste rezultate Incontestabile, Întreaga experiență dobtndită In procesul de rezolvare, a problemei naționale demonstrează că politica românească în problema națională se dovedește pe deplin justă, știlnțifio fundamentată.In abordarea problemei naționale, partidul nostru a avut permanent în vedere două coordonate majore ale realităților din țara noastră : pe de o parte, caracterul de stat național unitar al României, iar, pe de altă parte, existența obiectivă a naționalităților. In decursul unei Îndelungate conviețuiri, românii, maghiarii, germanii, sîrbil, alte naționalități de pe teritoriul patriei noastre au Învățat — prin Însăși experiența lor de viață, în focul luptei comune împotriva exploatării șl asupririi sociale și naționale, pentru o viață mai bună șl mai dreaptă — să se cunoască, să se respecte și să se prețulască reciproc. Partidul Comunist Român este moștenitorul șl continuatorul tradițiilor Istorice progresiste, Înaintate. în spiritul acestor tradiții, partidul nostru acționează cu fermitate pentru întărirea continuă a prieteniei și frăției dintre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru consolidarea unității întregului popor In lupta pentru edificarea socialismului.Partidul și statul nostru apreciază în mod deosebit contribuția pe care naționalitățile au adus-o și o aduc la făurirea culturii materiale și spirituale a patriei, considerînd că tot ceea ce s-a creat pe aceste meleaguri este rodul muncii comune, expresia Îngemănării capacităților creative și a eforturilor tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate. Succesele Istorice obținute In opera de construire a noii orîn-

dulrl sociale șt, in acest cadru, soluționarea definitivă a problemei naționale constituie mărturia justeței și a caracterului profund umanist al politicii partidului.-România socialistă este patria comună a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, o patrie care nu face discriminări între fiii săi, care conferă tuturor cetățenilor săi drepturi egale și, totodată, le cere acestora să-și îndeplinească obligațiile egale ce le revin, să manifeste înaltă responsabilitate pentru destinele țării. In acest sens, Întărirea unității și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, educarea tuturor membrilor societății noastre in spiritul unității, al unei mal bune cunoașteri și al respectului reciproc, munca Înfrățită pentru ridicarea patriei pe noi culmi de civilizație, lupta comună pentru apărarea și întărirea independenței și suveranității naționale sînt note definitorii ale patriotismului revoluționar, socialist.

Teatrul din Tirgu Mureș - remarcabilă creație arhitectonică a anilor noștri

Trecutul istoric — mai îndepărtat sau mai apropiat — al patriei noastre demonstrează cu elocvență că numai atunci cind locuitorii și stă- pînii da drept al acestui pămînt — românii, maghiarii, germanii, cetățenii patriei, fără deosebire naționalitate — au fost uniți muncă și luptă, numai atunci el au putut să izbindească în lupta pentru Independență națională și dreptate socială. Prietenia, frăția șl unitatea ' dintre toți cei ce trăiesc șl muncesc pe aceste meleaguri constituie o forță motrice de seamă a progresului patriei, a întăririi independenței șl suveranității naționale, o premisă e- sențială a făuririi cu succes a societății socialiste și comuniste.Oamenii muncii aparținind naționalităților conlocuitoare din România, in unitate de gind, sentimente șl fapte, au văzut și văd In politica Internă și externă a Partidului Comunist Român, in activitatea teoretică șl Nicolae Ceaușescu pilduitor exemplu revoluționar, tul pentru ridicarea națiunii noastre pe trepte tot mai înalte ale civilizației și culturii socialiste, partidul nostru, secretarul său' general au luat, in același timp, Întotdeauna poziție hotărită împotriva oricăror manifestări de exclusivism național, au subliniat in mod ferm că mîndria națională, care trebuie cultivată, nu poate fi și nu trebuie să fie opusă mîndriei altor naționalități sau popoare ; dimpotrivă, ea poate fi și trebuie să fie unul dintre factorii ce contribuie la întărirea frăției și unității tuturor oamenilor muncii din țara noastră, a prieteniei și bunei înțelegeri cu celelalte popoare.Rezolvarea justă, revoluționară a problemei naționale a răspuns unei necesități obiective, fiind în concordanță cu interesele supreme ale națiunii româna și ale naționalităților conlocuitoare, ale marii și unitei noastre familii socialiste. Asigurarea egalității depline în drepturi în procesul făuririi unei noi calități a vieții și muncii, manifestarea largă a umanismului revoluționar în teorie și practică sînt tot atîtea temeiuri adinei și de neclintit ale atașamentului deplin al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, ale dragostei lor de țară, ale patriotismului socialist, revoluționar al întregului popor. „Indiferent de naționalitate, de limba pe care o vorbesc, toți — sublinia secretarul general al partidului — sintem fiii unei singure patrii, toți sintem cetățeni ai Republicii Socialiste România".Aprecierea formulată în Raportul la Congresul al XIII-lea, potrivit căreia In țara noastră a fost rezolvată pentru totdeauna problema națională, pe baza concepției mar- xist-leniniste, a principiilor socialismului științific, exprimă un a- devăr Istoric, probat cu forța de netăgăduit a faptelor, a realităților României socialiste de astăzi. Spiritul revoluționar, patriotic cu care toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, acționează pentru înfăptuirea Programului partidului, a hotăririlor Congresului al XIII-lea demonstrează că România socialistă se înalță din voința și dăruirea tuturor fiilor săi, exprimind aspirațiile comune, năzuințele identice, unitatea de nezdruncinat a întregului popor in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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practică a tovarășului un înalt și de umanism militant. Făcind to-
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MĂSURI FERME, ORGANIZARE EXEMPLARĂ, EXIGENȚĂ SPORITĂ 
PENTRU REALIZAREA TUTUROR PREVEDERILOR DE PLANSă asigurăm înfăptuirea neabătută a programelor și functionarea în bune condiții a tuturor organismelor noastre, a autoconducerii, autogestiunii, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a planului pe acest an și pe întregul cincinal.

NICOLAE CEAUȘESCU

REZULTATELE IN PRODUCȚIE 
UNITATE DE MĂSURĂ A BUNEI ACTIVITĂȚICe se poate spune despre un colectiv de oameni ai muncii care anul trecut nu a realizat nici măcar un singur indicator de plan ? Că a muncit slab ? Ar fi muit prea puțin spus. Că a manifestat lipsă de interes ? Oare cine nu este interesat să ciștige mai mult, după o munca bine făcută ? Să fi fost acest colectiv lipsit de aportul unei conduceri colective mature ? Dar in această unitate muncesc numeroși comuniști, oameni care aveau datoria să se situeze in fruntea unor acțiuni ferme pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.Iată numai cîteva reflecții prilejuite de adunarea generală a oamenilor muncii de la Schela de foraj Bălăria — județul Giurgiu. Pe frontispiciul acestei unități strălucește „Ordinul Muncii" clasa I, pentru merite deosebite în muncă, cucerit cu numai doi ani în urmă. Colectivul s-a situat pe primul loc in întrecerea socialistă din anul 1984, înaintea tuturor schelelor de foraj din ț'ară. Deci este un colectiv capabil, cu oameni bine pregătiți profesional. Ce s-a putut întîmpla atunci în anul 1986 ? Mulți dintre cei care au luat cuvîntul în adunarea generală și-au exprimat părerea că a fost un simplu „accident". Cum adică, un simplu accident se poate numi faptul că nu-ți faci datoria ? Accident ar fi, să spunem, dacă o singură formație din cele patru brigăzi nu și-ar fi realizat planul de foraj. Dar cind întreaga unitate nu a realizat planul de foraj cu 75 mii metri, cind a rămas datoare beneficiarilor (cele trei schele de producție petrolieră de la Cle- janl, Videle și Poieni) cu 66 de sonde care la această oră trebuiau să pompeze țiței, accident se poate numi ? Faptul că în 1986 au crescut cheltuielile la 1 000 lei producție eu 403 lei față de anul 1985, tot pe seama unui accident să-1 punem ?Iată ce șe spune în darea de seamă privitor la un sector deosebit de important din cadrul unei unități de foraj, acela al transporturilor : „Activitatea de transporturi în anul 1986 a fost nesatisfăcătoare. Nu au

întreprinderea „Electroaparataj" din Capitala. Aspect din secția montaj automate, unde la pupitrele de reglaj se verifică întrerupătoarele automate de 10 A destinate echipării instalațiilor de automatizare și mecanizare a proceselor de producție Foto : E. Dichiseanu
Ridicarea calității producției - obiectiv central al modernizării economiei(Urmare din pag. I) granițele țării să iasă numai pro- ause de bună calitate, care corespund întru totul clauzelor contractuale, exigențelor înaltei competitivități. Cercetarea științifică, proiectarea, conectate la cerințele progresului, pun la dispoziție soluții tehnice șl tehnologice moderne, a- vansate, eficiente. Avem mașini și utilaje moderne, de inalt randament, resurse materiale in strictă conformitate cu cerințele unui consum productiv rațional. Avem muncitori și specialiști inteligenți, pricepuți, capabili să valorifice din plin zestrea tehnică de care dispunem. în sistemul democrației noastre economice, in fiecare întreprindere există comisii specializate, formate din muncitori, maiștri și ingineri cu experiență, care au sarcina de a investiga larg modul de desfășurare a producției materiale, sesizînd unde se produc anumite abateri de la prescripțiile tehnice și tehnologice, relevînd căile de îndreptare a neajunsurilor și propu- nînd consiliului oamenilor muncii soluții și măsuri concrete de ridicare a calității produselor.Atit la nivel național, cit șl pe ramuri și in fiecare întreprindere există o strategie bine definită, elaborată intr-o largă perspectivă și concretizată în programe cuprinzătoare de măsuri privind perfecționarea produselor și tehnologiilor, ridicarea nivelului tehnic și calitativ.Ridicarea calității șl competitivității produselor reprezintă — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv — unul din scopurile esențiale ale programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției — acțiune de mare însemnătate pentru progresul economiei românești, inițiată și condusă de partid, aflată în plină desfășurare in toate întreprinderile. Așa cum s-a putut observa, în mobilizatoarele chemări la 

fost asigurate mașinile corespunzătoare pentru asistență tehnică și aprovizionarea tehnico-materială a brigăzilor de foraj, nu s-a asigurat in mod corespunzător necesarul de vidanje in vederea rezolvării operative a transportului de fluid de foraj pentru pornirea sondelor in foraj, a celorlalte ingrediente necesare tratării fluidului de foraj și a țițeiului. Nu s-au asigurat la timp automacaralele necesare, în mod deosebit pe timp de noapte, la sondele in foraj. Nu s-au urmărit mijloacele grele de transport închiriate pentru transportul instalațiilor, ceea ce a condus la o mărire exagerată a timpului necesar demontării — transportului și montării acestora..." Toate aceste inadmisibile abateri de la normele de muncă să le numim tot simple accidente ? Tot în darea de seamă se prevede ca pentru anul 1987 să fie reorganizată radical activitatea de întreținere a utilajelor, a reparațiilor curente sau capitale ale mijloacelor mecanice. Oare mai trebuie stipulată o astfel de sarcină de ’ serviciu ? Să nu-ți întreții utilajul cu care lucrezi ? Aceasta este o datorie elementară, care se învață din primele zile de muncă.Acestea sînt numai cîteva din .cauzele care au dus la nerealizarea sarcinilor de plan, cu mari implicații economico-financiare asupra bunului mers al unității și pe care mulți le-au tratat cu seninătate, numin- du-le simple „accidente". Toate aceste „accidente" se numesc altfel și trebuia să li se spună pe nume, fiind vorba de o analiză în forul suprem al conducerii muncitorești. Directorul tehnic al Trustului de foraj-ex- tracție Bolintin, ing. Nicolae Tache, a încercat să „foreze" ceva mai adine pentru a aduce la lumină adevăratele cauze ale acestor așa-zise „accidente". Viteza scăzută de foraj, creșterea timpului neproductiv, simplificarea unor instalații cărora li s-a redus funcționalitatea, absența elementelor de mică mecanizare se datoresc unei slabe mobilizări a oamenilor. unei atitudini, de muncă intolerabile într-o astfel de meserie. A fost singurul vorbitor care a 

întrecere publicate în presă, unitățile econofnice și-au prevăzut, la loc de frunte, alături de angajamente de ordin cantitativ, de eficiență economică, și o serie de obiective vi- zînd ridicarea calității, îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale produselor.Este important de relevat că prin lege sînt bine definite a- tribuțiile, competențele și răspunderile care revin tuturor producătorilor de bunuri materiale, de la locurile de muncă și pină la maiștri și ingineri, la factorii care conduc procesul de producție, in legătură cu asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea normală a procesului de producție și respectarea cu strictețe a normelor tehnice referitoare la calitatea producției. Firește, este etic, are o deplină justificare pe plan economic, un deplin temei legal, ca acela care se face vinovat cțp încălcarea prevederilor legale în acest domeniu, fapt care, in cele din urmă, se repercutează asupra calității produselor, să răspundă material, disciplinar sau penal pentru pagubele aduse societății. în scopul evitării oricăror abateri de la normele de calitate, al opririi oricărui produs ce nu corespunde standardelor sau altor prevederi legale, in întreprinderi, la locurile de muncă funcționează organe specializate de control tehnic al calității producției, organe subordonate conducătorului unității și inspectoratelor județene și al municipiului București pentru controlul calității produselor. La nivel național, Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor înfăptuiește, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și locale, politica partidului și statului în domeniul calității și al controlului tehnic de calitate al produselor.în esență, așadar, asigurarea calității produselor reprezintă — în spiritul întregii politici economice a partidului, al reglementărilor legale, al sistemului de organizare econo- 

afirmat că rezultatele obținute in anul 1986 nu au fost simple „accidente" pentru schela de foraj, ci consecințele slabei Organizări a muncii, ale activității necorespunzătoare a consiliului oamenilor muncii.Dar, oare, nu se pot trage aceleași concluzii și cu privire la activitatea specialiștilor Trustului de foraj-ex- tracție Bolintin ? Cum s-au putut împăca un an întreg cu un șir de mari neajunsuri, lesne de observat și în primul trimestru al anului, și în cel de-al treilea, fără să intervină prompt pentru redresarea situației ? „Schela de foraj Bălăria, a spus reprezentantul trustului, sapă sonde de cea mai slabă calitate. Este adevărat că nici trustul nu a ajutat această schelă". Iată că vorbitorul a ajuns în cele din urmă la concluzia care se impunea de la început, concluzie pe baza căreia va trebui să se schițeze un program amplu nu de ajutorare a acestei schele, ci de reorganizare a întregii activități de producție. Aceasta, cu atit mai mult cu cît un fapt petrecut în finalul adunării generale ar trebui să dea serios de gindit conducerii tehnice, organizației de partid, tuturor celor care au obligația și menirea, conferite prin lege, să conducă activitatea de producție din schelă. Așa cum se obișnuiește, în cadrul acestor adunări, după un an de muncă, sînt făcuți cunoscuți fruntașii întrecerii socialiste, li se acordă stimulente pentru munca lor deosebită. Șl în cadrul Schelei de foraj Bălăria au existat, totuși, oameni care au muncit bine, care și-au făcut datoria și a căror experiență bună trebuia din plin valorificată de toți cei care au găsit o explicație liniștitoare pentru toate neîmpliniril.e lor. Trei formații fruntașe care aii realizat planul de foraj și șe mențin fruntașe de ani de zile. Acestea sînt formațiile conduse de maiștrii de foraj Gheorghe Matei, Ion Fich și Constantin Mihai. Modești, oameni care nu prea știu să vorbească, dar știu foarte bine să muncească, să organizeze munca oamenilor din formațiile lor, nu au luat cuvîntul în adunarea generală, „să 

mico-socială — una dintre cele mai importante forme de materializare a capacității de creație, a disciplinei și a atitudinii socialiste, revoluționare față de muncă, prin care toți oamenii muncii contribuie din plin la perfecționarea dotării tehnice a economiei, la valorificarea eficientă a resurselor țării, la satisfacerea cerințelor populației și, fapt deosebit de important, la creșterea competitivității produselor românești pe piața externă. Cu alte cuvinte, toți cei implicați in realizarea produselor — de Ia cercetători și proiectanți la muncitorii din secțiile de producție și pină la cei care se ocupă de ambalarea și expedierea mărfii — trebuie să se considere participant! direcți și importanți in asigurarea calității și nivelului tehnic și calitativ. De Ia cerințele și normele calității nu are nimeni dreptul sâ acorde vreun rabat, pentru că atunci cînd este vorba de calitate nu există lucruri mai importante sau mai puțin importante și este absurd să-și imagineze cineva că partenerul, fie el intern sau extern, ar fi mai puțin exigent, ar putea trece cu vederea un cusur sau altul al mărfii primite. Calitatea nu este un ingredient, care se adaugă undeva, in finalul procesului de fabricație, pentru ca produsul să capete o valoare' mai mare. Calitatea se creează, se asigură, pas cu pas, o dată cu realizarea produsului. în această privință, totul este important și conceperea unor , proiecte de execuție cu soluții verificate pentru fiecare detaliu tehnic al produsului,, și respectarea rețetei de pregătire a materiei prime, și execuția, uneori la precizii de miimi de microni, a unei piese, și montajul ireproșabil, și finisarea și ambalarea cu grijă a produsului. Fiecare regulă tehnică și tehnologică în parte și toate la un loc, în măsura în care sint respectate, dau, ceea ce s-ar putea numi, prestigiul deopotrivă al produsului și al producătorului, reprezintă oglinda seriozității și competenței firmei aflate in competiție pe piața externă.Numeroase sînt exemplele care atestă bunul renume de care se 

nu zică lumea că se laudă cu munca lor", după cum avea să ne spună maistrul Icin Fich. Dacă ar fi luat cuvîntul, maistrul Fich ar fi trebuit să spună că a avut un plan de foraj de 12 500. metri și a realizat peste 20 000 metri. Ar mai fi putut spune că, în formația sa, montajul utilajelor durează două zile, in timp ce la alte formații toată această activitate ocupă 4—5 zile, și aceasta pentru că există în primul rind o disciplină muncitorească dictată de o înaltă conștiință, că organizarea muncii reprezintă în formația sa punctul forte al întregii activități. „Eu cunosc bine oamenii, lucrez cu ei de cite zece și douăzeci de ani, sîntem o adevărată familie, ne cunoaștem necazurile și bucuriile fiecăruia. Nimeni nu și-ar îngădui să lipsească pentru că ar îngreuna munca altora din formație". Iată o experiență valoroasă care se găsește chiar în curtea unității. Oare în formațiile lui Fich, ale lui Constantin Mihai sau Gheorghe Matei de ce nu au existat în anul 1936 „accidentele" care au condus la nercali- zarea planului de producție ? In aceste formații fruntașe conștiința muncitorească se regăsește perfect in faptele de fiecare zi, în fapte demne de toată admirația, în rezultatele obținute. ,Și pentru că tot am discutat in articolul de față de atîtea și atîtea „accidente" să ne exprimăm nedumerirea și pentru un alt fapt: printre numeroasele acte normative supuse aprobării adunării generale se află și o lungă listă cu fonduri fixe propuse a fi scoase din funcțiune în 1987. Este de-a dreptul impresionantă suma totală a acestora : 17 211 542 lei. Credem că în acest caz „generozitatea" cu care conducerea unității se dispensează de o serie de motoare, grupuri de foraj, prevenitoare, capete hidraulice, strunguri, minical- culatoare, macarale și multe altele ar putea face obiectul unei serioase analize a forurilor .comnetente. A- ceste bunuri, aceste milioane sînt valori din avuția poporului,, șl ele nu trebuie risipite în nici un fel.
Petre CRISTEA

bucură produsele românești, multe din domenii de vîrf ale activității industriale. Un prestigiu ciștigat prin eforturi de creație și de muncă și care trebuie păstrat și amplificat. Un prestigiu care trebuie cucerit de noi și noi produse fabricate în țară, în competiția pieței -externe nu există pauze sau momente de relaxare, dimpotrivă exigența față de calitate este în continuă creștere.Este limpede d.eci că asigurarea unei înalte calități și ridicarea nivelului: tehnic al produselor constituie, prin complexitatea și implicațiile lor, condiții fundamentale in desfășurarea fiecărui proces productiv. Avem sarcini obiective bine conturate in această privință, care pot fi înfăptuite numai dacă se va acționa ferm, prin eforturi conjugate, stăruitor. Oricît de bun se crede că ar fi proiectul unui produs, el își va dovedi valoarea numai atunci cînd produsul respectiv va fi realizat la indicii de calitate prevăzuți, trecind cu succes examenul fiabilității nu un exemplar sau altul, ci întreaga serie. De fapt, pentru fabricarea unui produs de calitate este necesar să-și dea mina și să conlucreze strins, fără granițe de competență, proiectantul, tehnologul, muncitorul și cel care controlează calitatea producției pe fluxul de fabricație.Practica a dovedit că, In această privință, greutățile cele mai mari se datorează unor mentalități greșite, comodității sau indisciplinei. Replici ca „La noi nu se poate mai mult !“ sau „Ce mă interesează că altul greșește, dacă eu fac bine !“, sau „Las-că merge și așa !“.., sint reflexe ale comodității, reacții ale omului blazat și tolerant, ale omului incapabil să vibreze la nou, la exigențele producției moderne. Or, pentru a fi atinse calitatea înaltă și perfor- . manța tehnică superioară este nevoie ca fiecare muncitor și specialist să aibă limpede conștiința înaltei răspunderi individuale și colective, să fie convins că zi de zi și oră de oră are de trecut același sever examen.

RESPECT PENTRU LEGE,
PENTRU OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE!
Consecințe ale nelivrării pieselor de schimb pentru tractoare și mașini agricoleFrecvența cu care lucrătorii din a- telierele S.M.A. ne-au spus că, în lipsa unor piese mărunte, dar de neînlocuit — diferite garnituri, demenți de pompă de injecție, segmenți ș.a. — au fost nevoiți, pentru ca să nu intîrzie reparațiile, întrucît altă alternativă nu există, să schimbe întreg ansamblul care cuprinde și reperul respectiv, ne-a determinat să aducem în discuție această problemă, în cele ce urmează ne vom referi la înlocuirea setu- lui-motor complet. din cauză că lipsește setul de segmenți separat.Pentru a prelungi viața oricărui motor între două reparații capitale se practică. cu bune rezultate -L fapt verificat de experiența îndelungată — înlocuirea segmen- ților, operație prin care, cu cheltuieli reduse, un tractor sau o combină pot funcționa în bune condiții (consum optim de motorină și ulei, putere de tracțiune normală) o campanie agricolă întreagă. Este și motivul pentru care le solicită atît de mult toate unitățile de mecanizare a agriculturii.— Le solicităm și noi, dar nu primim decît cantități mici, insuficiente — ne spune tovarășul loan Cirstei, inginerul-șef al Trustului S.M.A. Botoșani. S-au făcut în mod repetat demersuri ca să primim seturi de segmenți separate, chiar și de Ia nivelul conducerii județului, tocmai pentru a putea să terminăm la timp reparațiile și să evităm risipa, dar cu rezultate nu pe măsura interesului depus. în 1986, de, pildă, pentru tractoarele universal șî legu

0 situație căreia de mult trebuia să i se pună capăt /De ce se folosesc seturi motor, subansămble costisitoare (în situația în care starea motoarelor nu reclamă o astfel de reparație) în loc de segmenți, piese simple, mult mai ieftine ? Tovarășul Ion Radu, director în Direcția generală de aprovizionare tehnico-materială a agriculturii, susține că motivul este „nerealizarea producției contractate de către furnizor — întreprinderea de autoturisme Pitești". Aceasta este, evident, prima cauză a situației create. Potrivit informațiilor primite de. la Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultură a județului Argeș, care distribuie acest tip de, piese unităților de mecanizare din toată țara, din cele 125 150 de seturi de segmenți pentru diferite tipuri de motoare contractate pentru trimestrul I s-au livrat, intre 1 ianuarie și 13 februarie, 30109 seturi, aproape jumătate din cantitățile planificate pe această pe

Ce trebuie întreprins in mod concret' ? Este normal, este mai ieftin, mai avantajos să se prevină abaterile de la calitate in întreg procesul de fabricație in loc să se consume timp de muncă, materiale, resurse energetice, să se utilizeze suplimentar mașini și utilaje, pe scurt să se cheltuiască in plus pentru remedierea unor produse prost executate, în acest sens — așa cum cere secretarul general al partidului, in fiecare secție, atelier și loc de ■ muncă este necesar să se acționeze cu toată energia pentru întărirea disciplinei tehnologice, a conducerii tehnice exigente și competente a proceselor de producție, să se asigure buna funcționare a dispozitivelor și aparaturii de verificare a standurilor de probă, exercitindu-se un control riguros, științific la fiecare fază de producție, astfel îneît nici un produs să nu poată părăsi întreprinderea dacă nu corespunde absolut din toate punctele de vedere normelor de calitate stabilite. Totodată, trebuie să se asigure buna depozitare și păstrare a produselor, precum și expedierea lor către beneficiarii interni sau partenerii externi în cel mai scurt timp și în condiții corespunzătoare, evitindu-se cu desăvîrșire orice degradări. De bună seamă, hotăritoare sint competența, pregătirea profesională înaltă, permanentă ale fiecărui om al muncii.Importante îndatoriri revin organelor de control al calității produselor, care, avînd conștiința clară că ele reprezintă interesele majore ale țării, ale întregului popor, nu trebuie să cedeze la nici un fel de rugăminți sau solicitări din partea întreprinderii sau ministerului, să nu facă nici o derogare de la exigență, ci, dimpotrivă. să manifeste fermitate fată de orice abatere, mare sau mică, să tragă la răspundere pe cei care Incepînd cu acest număr, ziarul „Scinteia*  inaugurează un ciclu de articole consacrat ridicării calității produselor, care iși propune să releve, deopotrivă, experiențe pozitive, metode înâintate de lucru, rezultatele unor investiții pe tema organizării sistemului de asigurare a calității, precum și propuneri ale muncitorilor ți specialiștilor pentru perfecționarea activității in acest domeniu.

micol, din 1 750 de seturi de segmenți contractate am primit doar 345, iar in acest an din 440 seturi repartizate pe primul trimestru, pină la 19 februarie, ne-au sosit 140. La seturile motor însă s-au înregistrat depășiri : 130 anul trecut și 50 pină acum în acest an.Nefiind suficiente seturile de segmenți, cu ce se repară motoarele în unitățile de mecanizare a agricul
botoșani : S.M.A.-urile obligate 

să cheltuiască nejustificat in plus 
o jumătate de milion de lei

turii. din județul Botoșani ? în destule cazuri cu seturi de motor complete. O situație de-a dreptul absurdă, o risipă de neîngăduit sub nici un motiv. Nici un om care are măcar un strop de chibzuință nu aruncă un pantof bun numai pentru că i s-a rupt tocul.Consecințele ? Calculele nu lasă nici un dubiu asupra risipei. „Schimbarea unui set motor complet — manoperă, costul acestuia și alte cheltuieli — se ridică la 3 300 lei, pe cind a unuia de segmenți — 665 lei — precizează contabilul-șef al Trustului S.M.A.. Petre Geamănu. La 170 de motoare reparate la care în mod nejustificat s-a procedat așa s-a cheltuit în plus aproape o jumătate milion lei". Nu este însă vorba de banii risipiți, ci, în primul rind, de consumul de materiale speciale scumpe, pentru a căror producere s-a consumat energie.
rioadă. Nu stăruim asupra cauzelor acestor nerealizări întrucît ele ar putea face obiectul unei investigații separate, limitîndu-ne deocamdată la precizarea că Direcția generală ■de aprbvizionare tehnico-materială a agriculturii a dispus, de la începutul anului, ca aceste piese să fie livrate pe două destinații : centrelor de asamblat piese de motor și atelierelor de reparații ale S.M.A., stabilind cu exactitate șl cantitățile, în așa fel incit ambele sectoare să fie aprovizionate echilibrat. Lucrurile n-au decurs însă așa. Iată, de exemplu, situația pieselor pentru tractoarele universale și legumicole, care au cea mai mare pondere.Din 74 000 de seturi contractate pe primul trimestru — aflăm de la B.A.T.M.A. Argeș — s-au livrat în perioada analizată, 1 ianuarie — 13 februarie. 23 798 seturi — 64 la sută. Problema începe de la distribuția

Încalcă legea calității și nesocotesc astfel munca unui intreg colectiv de oameni.în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, mari răspunderi in această privință revin organelor și organizațiilor dc partid, care au îndatorirea de a desfășura. permanent și eficient o intensă muncă politico-educativă consacrată înțelegerii de către fiecare membru al colectivului de oameni ai muncii a însemnătății respectării cu strictețe a disciplinei tehnologice, a normelor tehnice și de calitate, stimulării spiritului gospodăresc, creator al muncitorilor și specialiștilor. Fiecare om al muncii trebuie să fie pătruns de conștiința faptului că preocuparea pentru asigurarea calității reprezintă o atitudine firească, de zi cu zi. față de propria muncă, fiind expresia respectului suprem față de sine și de colectivul in care lucrează.Un bun prilej pentru dezbaterea problemelor calității producției 11 oferă adunările generale ale oamenilor muncii, aflate în plină desfășurare ; în cadrul forurilor democrației muncitorești revoluționare este necesar ca, prin gîndirea * și decizia colectivă, să se adopte cele mai potrivite măsuri în vederea asigurării saltului cerut de conducerea partidului în privința calității și competitivității produselor, a eliminării tuturor neajunsurilor care mai există' în acest domeniu. Pretutindeni este necesar să se acționeze astfel incit toate produsele industriei noastre să fie realizate la un nivel tehnic, calitativ si de eficiență cit mai ridicat, competitive pe piețele externe. Aceasta este în interesul Întregii noastre societăți, calitatea și eficiența înaltă a producției fiind o condiție esențială a progresului mai rapid al economiei naționale.

Discuția cu factori responsabili de la centrul specializat de reparare a motoarelor Botoșani relevă tocmai faptul că la distribuirea pieselor de schimb nu s-a ținut seama de cerințele reale ale unităților de mecanizare. „Avem nevoie în primul rînd de segmenți — ne spune inginerul Vladimir Condurovici, șeful centrului. Pe aceștia îi folosim îndeosebi in campania de reparații la tractoare care au defecțiuni mai mici, pe cînd seturile complete ne sînt necesare întreg anul pentru că reparațiile capitale se desfășoară fără întrerupere". Concluzia se impune de la sine : distribuirea pieselor s-a făcut mecanic, s-a livrat ce se produce, nu ce s-a cerut. O dovadă în plus : seturile de motor complete nu lipsesc din depozite și asta e bine. în momentul de față. Ia Baza de aprovizionare din Botoșani sint 319 asemenea seturi, pe cind seturi de segmenți numai 37.Este, așa cum s-a văzut, un caz clar de risipă datorată organizării defectuoase a aprovizionării cu piese de schimb,- în contrast cu atitudinea responsabilă a mecanizatorilor botoșăneni, care nu sînt nici pe departe mînă spartă." Dimpotrivă. De la începutul anului și pină acum, ei au economisit prin recondiționarea unui mare număr de piese de schimb peste șase milioane lei. De ce se duce o parte din munca lor pe apa simbetei?
Euqen HRUȘCAcorespondentul „Scînteii”

pieselor între cele două sectoare. La 13 februarie, cu o săptămînă înaintea termenului de încheiere a reparațiilor, se livraseră centrelor de asamblare 21 963 seturi, întreaga cantitate prevăzută în planul perioadei, iar atelierelor de reparații numai... 1 707 seturi — 14 la sută.De ce s-a ajuns la această discrepanță ? Nu se poate spune că direcția generală de aprovizionare a agriculturii n-ar fi acționat. Văzînd că nu se respectă contractul de livrări, printr-o adresă din 19 ianuarie a.c. ceruse Bazei de aprovizionare pentru agricultură a județului Argeș să acorde prioritate livrării segmenților către atelierele S.M.A., în care se specificau și cantitățile pe județe. De ce n-a fost respectată această indicație ? Ne răspunde Marin Neacșu, șef de depozit la această bază : „Așa a dispus direcția generală a mecanizării din minister. E. nevoie de seturi complete pentru reparații capitale, iar centrele de asamblare au prioritate pentru că au plan de producție și trebuie să-1 realizeze".Măsură contradictorie, discutabilă, dacă avem în vedere necesitățile stringente ale unităților S.M.A. Se pare că este vorba de niște interese „departamentale contradictorii". Dar nici uri spirit departamental nu are ce căuta într-o asemenea problemă, iar „cearta de familie" nu trebuie să creeze greutăți in desfășurarea normală a activității în unitățile agricole. Aflăm că, datorită unor măsuri de ultimă oră, ca urmare a solicitărilor insistente din partea trusturilor S.M.A., a început livrarea către atelierele S.M.A. La 17 februarie, cu trei zile înaintea încheierii campaniei de reparații, pentru tractoarele universale se livraseră 7 515 seturi (din 17 000 pe trimestru), iar pentru cele legumicole 1 400 (din 7 000 pe trimestru). Pe bună dreptate se pune întrebarea : de ce nu s-a procedat așa de la început ?Din investigațiile .noastre au rezultat și alte probleme pe care le supunem atenției organelor competente. Nu se respectă sortimentul : din cele 1 400 seturi de segmenți livrate pentru tractoarele legumicole,1 200 sînt de cotă normală, ceea ce înseamnă că nu pot fi folosite decît parțial la reparații. Nu există un control riguros asupra distribuirii pieselor. De la Baza de aprovizionare pentru, agricultură a județului Argeș aflăm că la 13 februarie s-au livrat 5168 seturi de segmenți pentru prima treaptă de reparații la tractoarele „U 650", iar de la tovarășul Lucian Banu, directorul fabricii producătoare — 7 390 seturi. Nimeni n-a putut să ne spună ce drum a luat diferența de peste2 000 de seturi.Ceea ce nedumerește profund este că această stare de lucruri este cunoscută de mulți ani, atit de către beneficiari, respectiv direcția generală de resort din Ministerul Agriculturii, cit și de către producători. Cum este posibil ca de atit timp- să nu se fi luat măsurile care să pună capăt unei risipe inadmisibile. La Botoșani, numai pentru 170 de tractoare — așa cum se arăta în textul de mai sus — s-au cheltuit în plus o jumătate de milion lei. Este lesne de înțeles că la nivelul agriculturii se cheltuiesc în plus, în mod nejustificat, zeci de milioane de lei. De ce se îngăduie această risipă ?
lucian CIUBOTARU
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PREGĂTIREA TEMEINICĂ A STUDENȚILOR
• obiectivulecate în realitatea lor Imediata cum se reflectă ele acum in iele universitare din senate, Iii profesorale și adunări ale ațiilor studenților, comuniști, latele de ansamblu ale recentei ni de examene studențești pot ireciate ca situîndu-se în zona ■ioară a eforturilor de perfec- re a întregului proces de învârt superior. Urmare a seriozită- i caracterului profund și siste- ? cu care marea majoritate a ■nților se pregătește în actualul niversitar, recenta participare camene a înregistrat cote ridi- Ja fel și procentul promovă- , cit și cel al calificativelor bune arte bune.poate că cel mai de seamă ar- înt în sprijinul acestor conducte însuși faptul că ele iși află ■te de susținere în cuprinsul mai trei unități de învățămint supe- La Facultatea bucureșteană de trucții, secfia instalații, bunăoa- studenți din anii I—IV, ingineri, uri de zi, s-au prezentat la re- a sesiune de examene în propor- :le 98 la sută și au promovat in- al în proporție de 63 la85 la sută au obținut7 și 10. Toate aceste superioare celor din spunzătoare a anului precedent, un asemenea raport favorabil se nește și la ingineri, cursuri se- : promovabilitate 53 la sută ă de 49 la sută în anul prece- t), din care 61 la sută note bune ioarte bune (față de 54 la sută anul precedent). In sfîrșit, la ingineri, cursuri serale, studenții excepția celor din ultimul an, a ar sesiune de examene este mai gă) au promovat in proporție de ia sută, dintre care 63 la sută cu e bune și foarte bune, procente asemenea superioare celor ale ilui precedent. Prezentări și pro- vări la examene în proporții ri- ate se constată și la Facultatea de nologia construcțiilor de mașini ’olitehnicii bucureștene. La cursu- ! de zi, procentul de promovare se Ică la 67,4 la sută, iar cel al ca- cativelor bune și foarte bune la 3 la sută, în timp ce la cursurile ale, indicele de promovare urcă 55 la sută, iar cel al notelor între ii 10 la peste 55 la sută, ambii ■i fiind și aici superiori celor ul precedent. Global, cam în felul acesta se ișează rezultatele recentei sesiuni examene din cuprinsul mai fie- rei unități de învățămint superior, tur, raportate fiind la tendința, oară dar constantă, de a crește loric de Ia un an la altul, dar mai 3S la înaltele principii de exigență liversitară în virtutea cărora even- alul procent ceva mai scăzut de omovați înregistrat pe alocuri, :și nu este de dorit, este totuși pre-

sută din note în- procente sesiunea

indiaîn-

ferabil promovării fără acoperire, asemenea rezultate oferă unele motive îndreptățite de satisfacție. Dar, cel puțin in egală măsură, rezultatele fiecărei sesiuni de examene se oferă ca tot atitea teme de meditație, de analiză, izvoare de intervenție practică pentru perfecționarea continuă a Întregului proces de învățămint. Știut fiind că procentele globale, oricit de optimiste, nu pot suplini în nici un fel lipsurile individuale din pregătirea unei bune părți a studenților. Ca atare, astăzi nu mai poate fi prilej de automul- țumire faptul că un student, de pildă, a obținut rezultate bune sau foarte bune la majoritatea examenelor, cu una sau două excepții, din moment ce, Ia stadiul complexității științifice înregistrat de fiecare profesiune, uneori tocmai o asemenea „excepție" poate fi de natură să producă perturbații în întregul sistem individual de cunoaștere, de acțiune. Ca să nu mai vorbim despre un fapt subliniat și cu alte prilejuri, anume că pregătirea la cel mai inalt nivel a tuturor studenților este un imperativ decurgind nu numai din perspectiva exercitării superioare a profesiunii alese, ci și din însăși condiția actuală a studenților, de coautori, participant activi la procesul conlucrării tot mai rodnice dintre unitățile de învățămint superior, de cercetare și de producție.Și una dintre primele teme de meditație, de analiză, așadar un prim izvor al acțiunilor curente și viitoare de perfecționare a invățămîntulul se identifică în faptul că o parte dintre studenți încă mai acuză lipsuri serioase în aprofundarea disciplinelor fundamentale, inclusiv a limbii române. îndeosebi în sectoarele invățămintuiui superior tehnic, o asemenea stare de lucruri este larg înstăpînită și de pe urma ei se înțe- inclusiv aprofundarea disciplinelor de specialitate. După opinia mal multor conducători de instituții universitara nu numai candidații la concursul da admitere în învățămintul superior, dar și unii dintre studenții din anul I fac dovada unor lacune nefirești în domeniile matematicii și fizicii. Așa se face că in multe facultăți cu profil tehnic, indicele scăzut de promovare provine și astăzi în mare parte tocmai din rezultatele obținute de studenții anului I la această sesiune de iarnă, ale căror discipline de examen sint matematica și fizica, deși, în mod paradoxal, la concursul de admitere in facultățile tehnice, probele sint tot de matematică și de fizică. Se pare, deci, că actuala'formulă a concursului de admitere este mai sensibilă la performanțele, la eforturile de pregătire ale candidaților decit la valoarea și la semnificația de durată ale acestei pregătiri.Este adevărat că, în perime-

de acțiune al fiecărei disci- universitare se desfășoară in- eforturi de suplinire a lipsuri-

lege că are de suferit

trul pline tense lor cu care tinerii vin din liceu în domeniul disciplinelor fundamentale. Numai că, limitate la nivel individual, asemenea eforturi de recuperare consumă timp, iar acest consum de timp influențează, uneori, însăși calitatea de ansamblu a procesului de învățămint superior. Am participat, in recenta sesiune, la examenul de analiză matematică al studenților din grupa a treia, anul I A. ingineri, seral. Facultatea de construcții, secția instalații. In pauză, din discuția avută cu conf. univ. dr. Florica Bucur și asistent univ. Florica Voicu, am reținut că grupa s-a prezentat mulțumitor, datorită îndeosebi faptului că — nu numai în presesiune, ci pe toată durata semestrului — au fost organizate numeroase consultații, s-a lucrat nemijlocit cu studenții. „Noi înșine i-am solicitat in acest sens — ne-a spus conf. univ. dr. Florica Bucur — cînd am constatat că pregătirea lor matematică are destule lacune, determinate îndeosebi da faptul că, după părerea mea, predarea matematicii în unele licee este încă schematică, lipsită de acel dialog viu. revelator, cu fiecare elev în parte, de accentul atît de necesar pus pe demonstrație în sprijinul formării unui sistem coerent de gîndire. Am recuperat astfel multe lipsuri, dar, se-nțelege, pe seama timpului destinat în chip firesc studiului universitar. Dacă n-am fl fost obligați la asemenea eforturi de recuperare, eu aș fi putut ridica nivelul cursului universitar — desigur, în baza programei actuale — cu cel puțin 20 la sută". O opinie asemănătoare am întîlnit și la Facultatea de T.C.M. a Politehnicii bucureștene : „Predau geometria descriptivă și desenul tehnic la anii I și II — ne-a declarat șefa de lucrări dr. ing. Eli- sabeta Vasilescu, prodecan al facultății — dar cum mulți studenți acuză serioase lacune mai ales în domeniul matematicii, o bună parte dintre cursuri și semlnarii dobîndesc un caracter de recuperare a acestor lipsuri, ceea ce face ca programa să poată fi aplicată numai printr-o mare concentrare de cunoștințe, cu toate consecințele ce decurg de aici cel puțin asupra supraincărcării studenților".împreună cu tovarășii conf. univ. dr. Vasile Caluianu. prodecan al Facultății de construcții, secția instalații, conf. univ. dr. Puiu Stoe- nescu, secretarul comitetului de partid, secția instalații, prof. univ. dr. Gheorghe Duță, de la catedra de instalații și termotehnică, am făcut un calcul pe baza rezultatelor obți- . nute de candidați! concursului de admitere, seria 1986, la cele trei probe, respectiv algebră și elemente de analiză matematică, geometrie

plană, în spațiu și trigonometrie, fizică ; din totalul candidaților prezentați la qoncurs, note de 5 sau mai mari de 5 au obținut 18 la sută la prima probă. 8 la sută la a doua probă și circa o treime la proba de fizică. Chiar dacă am lua in seamă numai rezultatele cele mai bune, respectiv de la proba de fizică, faptul că doar o treime dintre absolvenți ai liceelor pot susține o probă pentru învățămintul superior înseamnă totuși destul de puțin. Mai ales că de contactul cu o disciplină sau alta pe parcursul liceului depinde în bună măsură fundamentarea opțiunilor profesionale, așadar însăși formarea și afirmarea personalității. Este, aceasta, una din concluziile majore relevate in recentul raport de cercetare (nr. 7) elaborat sub egida Centrului de cercetări pentru problemele tineretului și intitulat Tineretul universitar — interesele pentru studiu și aspirații profesionale (autor Constantin Schifirneț) : dintre studenții chestionați în această interesantă cercetare, cei cu medii mari în proporția cea mai mare din lot afirmă că hotărîrea de a urma facultatea frecventată azi a fost luată în perioada primei trepte de liceu, ca urmare a îndrumării profesorului de specialitate. Se confirmă deci concluzia că performanțele sint dependente de modul cum s-a realizat orientarea profesională, iar o asemenea orientare se efectuează optim numai în climatul studiului cuprinzător, profund, sistematic, care să-l solicite multilateral pe fiecare tînăr, tocmai pentru a-i sesiza și a-i defini limpede opțiunile.Și. fapt îmbucurător, o asemenea înțelegere Iși face simțită tot mai mult prezența, numeroase cadre didactice fiind preocupate acum să le ofere tinerilor,. în adincirea disciplinelor fundamentale, nu numai un volum de cunoștințe, cit un mod superior de gîndire, de acțiune, priceperi și deprinderi cu privire inclusiv la tehnica modernă în calcul. Un singur exemplu : la liceul „I.L. Ca- ragiale" din București funcționează in acest an școlar un interesant cerc de informatică Ia care iau parte profesori ai tuturor disciplinelor fundamentale, iar rezultatele sint vizibile inclusiv în corelarea interdisci- plinară a procesului de predare șt, drept primă consecință. în sporirea eficienței dialogului profesor — elev. Ceea ce înseamnă că hotărîtoare acum sint coordonarea unor asemenea valoroase inițiative, complinirea lor sistematică, unitară, la întregului nostru sistem de mint, astfel îneît acesta să tueze pe o nouă treaptă de ționare prin chiar ridicarea lui calitativ de pregătire al tinerilor.
nivelul învățase si- perfec- nivelu- tuturor

MHial IORDANESCUi n a Două răspunsuri și... multe întrebări

Din comorile artei populare
în secția de etnografie și artă 

populară a renumitului Complex 
muzeal din Sibiu se află deschisă 
expoziția „Costumul de sărbătoare 
din România".

Reunind piese griginale de o 
mare valoare artistică bine con
servate, unele cu o vechime de 
peste 300 de ani, expoziția se bucu
ră de un larg interes din partea 
publicului vizitator. Ea este desfă
șurată pe spațiul a trei săli. în 
prima dintre- ele pot fi admirate 
„cămese" cu o bogată ornamenta
ție specifică diverselor zone din 
Transilvania, ilustrlnd astfel marea

alesăturilor In unita- 
portului nostru popu-

diversitate a
tea de stil a . . ...
Iar. In următoarea sală (din care 
redăm un aspect in imaginea ală
turată) sint grupate costumații 
complete de sărbătoare românești, 
maghiare si săsești, reprezentative 
pentru zonele : Bistrița-Năsăud, 
Pădureni, Valea Buii și Mărgini- 
mea Sibiului. Laolaltă cu alte 
obiecte textile ale caselor ardelene 
se află aici stampe si litografii de 
epocă privind portul nostru popu
lar incepind cu secolul al 
XVIIl-lea pină in zilele noastre. 
In ultima încăpere iși găsesc lo-

cui podoabele de găteală pentru 
cap. Deosebite prin finețea execu
ției si migala ornamentației, prin
tre multe alte piese, se remarcă 
maramele, coronițele de nuntă, 
acele pentru păr, văliturile si pălă
riile bogat șt iscusit împodobite. 
Expoziția demonstrează cu argu
mente etnografice si folcloristice 
neasemuita frumusețe și perenita
tea elementelor de artă populară 
românească din perspectiva isto
riei unitare a poporului nostru pe 
aceste meleaguri străvechi de civi
lizație și cultură. (EUGEN DICHI- SEANU).

Fiii satului pe scena satului

> Sania albastră :
;50 51 40) — 9; 11;
CULTURAL (83 50 13) — 9;
17,15; 19,30
> Domnișoara Aurica :
SĂRII (3128 13) — 15; 17;
$ Misterele mărilor :
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Toate pînzele sus: PACEA (71 30 85)
- 15; 17; :........... ........ ........................
15; 17; 19, 
14,30: 16.30;
O» Secretul
(16 28 79) —
19,30
@ Intîlnire
(33 29 71) -
AURORA (35 04 66) — 9; 11;
17; 19, FERENTARI (80 49 85)
15,45: 18,30
@ Acțiunea Topolino : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11: 13; 15; 17;
® Program special pentru
DOINA (16 35 38) — 9; 11;
17; 19
@ Mari regizori, mari actori 
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,30;
15,30; 17,30; 19,30
© Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11 ; 13; 15; 17: 19

.© Pacea — victorie a rațiunii î CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
© Anna Karenina : LUCFAFARUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,15; 18,30
0 Program special pentru copil — 
9; 11; 13; 15; Viată de soldat — 17;
19 : TIMPURI NOI (15 61 10)
© Carmen : PATRIA (11 86 25) — 9; 
12; 15; 18,15
O Salamandra t BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
& Apașii: LIRA (317171) — 15; 17; 
19, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19
© Atcntîe la Pana de Vultur : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11: 13; 15; 17; 19 
© Ali-Baba și cei 40 de hoți : FLA
MURA (85 77 12) — 9: 12; 15; 18
© Pînă cînd vom fi despărțițl : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19

FEROVIAR 
13; 15; 17; 19,

11; 13; 15;

DRUMUL 
19 
MUNCA

19, VIITORUL (10 67 40) — 
FLACĂRA (20 33 40) —
18,30
lui Bacchus : VICTORIA 

■ 8,30; 10,30: 12,45; 15; 17,15;

i In Atlantic: FLOREASCA
- 9: 11; 13: 15; 17; 19,

9; 11; 13; 15;
-) - 13;

io 
copil : 
13; 15;

STU- 
13,30;

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Vlaicu Vodă — 10; Hagl Tu- 
dose — 18; (șala Amfiteatru) ; Po
veste din Hollywood — 18; (sala Ate
lier) : Faleza — 10; Fata din Andros
— 14; Intre patru ochi (A) 
(sala Studio-99) : Medalion ” ’ 
na in poezia românească" 
© Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
pian Iosif Ion Prunner — 
4) Opera Română (13 18 57) 
încălțat — 11;
tacol susținut de baletul „1 
Constanța — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la 
sala mică a Teatrului Național) : 
Parada melodiilor — 10,30; Secretul 
lui Marco Polo — 18.30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Io, Mlrcea Voievod (aminat din 8 II)
— 10.30; Trenurile mele — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
despre mine iusumi — 10,30;
— 17
© Teatrul Mic.. (14 70 81).:

18; 
liric „Iar- 
— 16.30 

Enescu” 
Recital de 
18
: Motanul

Cenușăreasa — spec- 
' ,Fantasio“-

Cintec 
Hamlet

_ ______  ___ _____ _ Mielul
turbat — 10,30; Niște țărani — 18
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bărbatul și... femeile — 11
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarei*  — 10; Avea două pistoale 
cu ochi albi și negri — 18
ffî Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 10; Cum 
vă place — 18; (sala Studio) : Idioata
— 10,30; Pensiunea doamnei Olimpia
— 18,30
© Teatrul Giuleștl (sala Giulești, 
18 04 85) : Cnrsa de Vlena — 11; Visul 
unei nopți <le iarnă — 18
© Teatrul satlrlc-muzlca! „C. 
se" (sala Savoy, 15 56 78) :

Tăna-
%____ ____r __ __ .Nimic

despre elefanți — 18.30; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19 
I,) Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11; Pe strune de vioară — 18
© Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 10.30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 11; (sala Cosmonautelor, 11 12 04) : 
Motanul Încălțat — 11.33
O Circul București (10 41 95): Aprin
deți stelele — 10; 15; 18.30
© studioul de ieatru al
'15 72 59) : Baba Hirca — 18,30

I.A.T.C.

Se consideră uneori că birocrația pornește de la o „nevinovată" necunoaștere a legilor, a îndatoririlor de către un funcționar sau alt factor in relațiile cu publicul. Adevăr numai parțial. Căci de multe ori, cei în cauză vădesc o abilitate de adevărat „argint viu", ocolind realități, denaturîndu-le. Ba uneori, chiar și legea. Orice — numai și numai pentru construirea unor autentice „labirinte*  prin care solicitan- ții unor servicii firești, legale, sint purtați pe drumuri, amînați, refuzați, tracasați, spre a li se „demonstra" că solicitările lor legale nu sint legale sau că, oricum.

altcineva trebuie să le rezolve. Iar cînd lucrurile Ies la lumină (căci așa se Intimplă, așa trebuie să se in- timple I), cînd consecințele crasei lipse de răspundere trebuie suportate, se apelează la „argumente" de genul : „în fond, este vorba de un caz mărunt" (ca și cind în spatele oricărui caz nu s-ar afla un om I); sau : „noi avem și realizări" (ca și cînd cineva în țara asta ar fi remunerat pentru... nerealizări I) ; sau; „cine nu greșește ?" (ca și cînd îndeplinirea datoriei" ar implica în mod firesc, poate chiar necesar, greșeala I) etc. etc.

Strînsă Intre două spinări de dea! și desfășurată de-a lungul unei văi, mărginită de o șosea asfaltată, îngustă, ca pentru un sat Izolat de lume, comuna Valea Viilor, ca să „iasă In lume" are nevoie să străbată 6 km pină la Copșa Mică și da trei ori pe atiția pină la Mediaș. Dincolo de pitorescul numelui, nici hărțile nu se grăbesc să-i înscrie numele printre dealurile zonei, așa că, In ceea ce o privește, tinăra absolventă a facultății de chimie din București, Cornelia Albuțiu, n-a avut emoții optind, la absolvire, pentru satul natal — Valea Viilor. „Nostalgia satului am purtat-o cu mine și tn amfiteatre" — mărturisea absolventa cu media 10, a- cum profesoară la școala generală din satul natal. Dar, cum aveam să aflu, magnetul satului natal i-a atras, In timp, și pe alți fii ai satului : Zmeurica Pinte — medicul uman, A- vram Goia — medicul veterinar, Achim Hentea, in- ginerul-șef al cooperativei agricole de producție, Maria Tutunariu, in-' vățătoar e comunei. Acestora li s-au alăturat, țiile și soții, niți din alte părți — Aurelia Hentea, profesoară de limba română și directoarea școlii, Steinmmer Bettina, profesoară de limbă germană, Aurel Jivan, profesor de sport — și-au

și bibliotecaradupă caz, solar cel ve-

Întemeiat familii aici, cel mai tineri urmînd să șl le Întemeieze potrivit unei legi a locului care lasă să a nuse înțeleagă că „cine venit o dată aici, acela mai pleacă".O astfel de alipire puterea de seducție a cului am regăsit-o cu trei ani în urmă, cînd profesoara de limba engleză, Elena Jampa, într-una din excursiile cu prin hotarul descoperit mal materiale din din perioada nă, de o valoare deosebită, din care o parte a ajuns în expoziția Muzeului județean de istorie, iar alta, dublată de fotografii, schite și alte dovezi materiale, a fost expusă la colțul muzeistic al școlii, justificată expresie a mîn- driei locuitorilor comunei.Deunăzi, în cadrul „Lunii cărții Ia sate“, pe Intelectualii satului l-am întîl- ■nit la căminul cultural unde, împreună cu toată suflarea — de la copil preșcolari pînă la oameni bă- trîni — au venit să întîlnească cu scriitori și poeți sibieni, cil activiști culturali și să se bucure împreună de puterea cărții și a cuvîntUlui tipărit. Au ascultat poezie contemporană și clasică românească, apoi cîțiva dintre localnici au citit, cu o undă de modestie și sfială. din „compunerile" proprii, ca mal apoi, într-o completare la o mare săr-

la lo-
copiii școlii comunei, a multe urme neolitic și daco-roma-

se

bătoare poetică, tinerii satului și o parte din cadrele didactice să recite din lirica românească contemporană, după care șoimi au prezentat mente dramatizate basme, și legende românești.Cu citeva zile I acestei întîlnirl. Valea Viilor a găzduit faza pe CUASC din cadrul Festivalului național „Cîn- tarea României". Numărul mare de genuri și, mai ales, calitatea artistică a spectacolului prezentat pe scenă de artiștii amatori ai comunei s-au constituit In cea mal mare și mai frumoasă surpriză : două fanfare, două formații de teatru, o formație corală, un grup vocal, două formații de dansuri, două formații de muzică ușoară, brigadă artistică, grup satiric, scenete, recitatori, soliști de muzică populară, poem dramatic, șezătoare populară, proiecții de diapozitive, expoziție de creație populară. Niciodată viața culturală locală nu noscut o asemenea vescență.— Care e secretul tei explozii artistice ? —l-am întrebat pe Ștefan Barabaș, secretar al comitetului de partid al comunei.— Prezența Intelectualilor în tot ceea ce înseamnă și cuprinde viața spirituală a localității. Ei Iși înțeleg rostul de adevărați făclieri ai vieții culturale pe care o

cițiva frag- după istoricaînaintea comuna

a cu- efer-
acea

de cădere decora- locuin- In artă caselor.

în urma apariției în ziarul „Scinteia" a unor materiale privind atitudinea unor funcționari în relațiile cu publicul, primim la redacție răspunsuri în care, de cele mai multe ori, ni se aduc la cunoștință măsurile luate pentru a înlătura cu ho- tărire cauzele ce au determinat lipsurile (mai precis anomaliile) din activitatea colectivelor respective, acțiunile organizatorice și politico-educative pentru perfecționarea activității în acest domeniu. Sint probe ale maturității, ale responsabilității, profesionale și civice ale colectivelor respective. Primim Insă și răspunsuri care vădesc superficialitate, tendințe evidente de minimalizare a faptelor. Ba. uneori sint vizibile chiar intențiile de a-i șicana pe cei ce au sesizat redacția, presa. Aici este vorba nu numai de rezolvarea (mai precis, nerezolvarea) unui caz, sau altul, ci de o atitudine, de o concepție cu totul intolerabilă. Iată de ce redăm- două asemenea cazuri care, repetăm, oglindesc atitudini și concepții ce se impun dezrădăcinate.„Bolovanul.., în curtea vecinului". Cam așa s-ar putea rezuma pățania locatarilor din blocul M 33. strada Barajul Bicaz nr. 11 A, din sectorul 3 al Capitalei. Să vedem însă despre ce este vorba : Unul din locatarii amintitului bloc, proprietate de stat, provoacă in mod iresponsabil stricăciuni grave în apartamentul închiriat de la stat, inundind totodată in repetate rînduri și numeroase alte apartamente. Asociația de locatari, după ce a sesizat I.C.R.A.L.-Vitan, care a luat măsuri fără nici un efect pozitiv, se adresează „Scinteii", de unde scrisoarea este trimisă spre verificare primăriei sectorului 3. Aici i se puna rezoluția : „Tov. Iorga — care esta calea legală" (subl. ns.). Este vorba probabil, de un jurist-consult al consiliului popular. După care, redacției îi este expediată copia de pa răspunsul adresat asociației de locatari, din care cităm : de cerere este, conform Legea nr. 5/1973, privind rea fondului locativ și rea raporturilor dintre _ și chiriași (subl, ns.) de competența instanței judecătorești, motiv pentru care vă îndrumăm (subl. ns.) a vă adresa Judecătoriei sectorului 3 București". O dată invocată legea, răspunsul a fost semnat, parafat, expediat....Numai că legea nu a fost Invocată, ci ocolită. însăși denumirea ei spune că este vorba de raporturi între proprietari și chiriași. Or, proprietarul blocului este statul, reprezentat, potrivit articolului 1, alin. 1 al legii, prin comitetele și birourile executive ale consiliilor populare. In ce calitate să se prezinte asociația de locatari instanței judecătorești, unde a fost „îndrumată" 7 Este clar că, în cazul de față, reprezentanții consiliului popular respectiv trebuiau să se deplaseze (de urgență !) la fața locului spre a lua măsuri pentru a înlătura a- menințarea (constatată de I.C.R.A.L.) de deteriorare, in continuare, a a- cestui bun al statului. Ei bine, reacția s-a redus la amintita apostilă, urmată de... invocarea (citește „ocolirea") legii. Cu alte cuvinte, la „a- runoarea bolovanului în curtea... asociației de locatari".

atitudine âe ne-Caz simplu ? Nu, glijență, de iresponsabilitate față de un bun al statului, de abilă strecurare pe lingă lege. Interesant, care ar fi fost reacția respectivului jurist- consult (probabil), a celor de la I.C.R.A.L.-Vitan. dacă ar fi fost in situația locatarilor amintiți ? Așa Incit așteptăm un răspuns în acest sens.„îți voi arăta eu reclamații !...“ Dacă in ce privește cazul de mal sus, prin însăși componența „părților" (o asociație de locatari și un consiliu popular) este mai puțin po-

..... o astfel art. 24 din administra- reglementa- proprictari

sibilă apariția acelor „refugii tn răzbunare", in schimb, cînd e vorba de petent singular, acesta este uneori supus unor adevărate „rechizitorii" de anumite instituții, la adresa cărora s-au făcut reclamații. Descoperirea neglijentei este considerată „atentat la prestigiul unității sau instituției", reclamantului i se reproșează rele intenții, este șicanat etc....Trei scrisori primite la redacție (20 sept. 27 oct. și 21 nov. 1986) ne sesizau că învățătoarea Viorica Roșu care, in 1982 și-a întrerupt activitatea la Școala generală din Nădab, județul Arad, în vederea creșterii copilului, este purtată pe drumuri de Ia Nădab la Chișineu " a-și obține cartea de derea reangajării. „Timpul cetățeanului societății" publicat în ..13792) ceream respectivului inspectorat școlar județean „măsuri concrete, pe măsura gravității faptelor care să ajute la curmarea hotărită a unor asemenea stări de lucruri".Am primit două răspunsuri cu același conținut, doar cu mici deosebiri... stilistice. Din partea directorului Liceului industrial din Chișineu Criș și din partea inspectoratului școlar județean. Un adevărat „labirint", cu „scurta hiografie" a învățătoarei, cu meritele celor reclamați. O singură precizare lipsește : oare i s-a eliberat, in sfîrșit, sau nu cartea de muncă învățătoarei ? Mister. De ce a fost pusă pe drumuri, de Ia Nădab la Chișineu Criș ? Mister. Cum a fost sancționat vinovatul 7 Iarăși tăcere, iîn scrisoarea adresată de director ni se spune că lucrurile afirmate în „Scinteia" despre modul de a-i purta pe oameni pe drumuri-sint de natură „să lezeze". Ni se mai cere să aducem anumite „precizări", O facem nu în intenția de a deschide o polemică, ci pentru a ilustra o atitudine, ceva mai mult, o atmosferă intolerabilă. Ni se spune că învățătoarea iși avea cartea de muncă alcătuită de 11 ani. Foarte bine — dar de ce nu i s-a inmînat ? Pentru că lipsise în anul 1979 o anumită perioadă. Dacă perioada respectivă depășea prevederile legislației muncii, de ce nu i s-a desfăcut atunci con-

tractul de muncă ? Acesta a fost desfăcut in vederea creșterii copilului în 1982, deci după cel puțin doi ani. Necunoașterea legii ? Sau ocolirea ei ? Sau poate șicanare intenționată?Ceva mai mult, ni se spune că, de fapt, cartea de muncă a Învățătoarei trebuia intocmită în 1971, dar că aceasta „nu a fost corectă in activitatea ei de învățătoare". Dacă „nu a fost corectă", de ce a fost numită învățătoare la Nădab ? Sau „incorectitudinea" s-a „descoperit" abia după ce a solicitat cartea de muncă, în 1985 ? întrebări care nu pot avea decit două răspunsuri : sau respectivul inspectorat școlar nu cunoaște legile și regulamentele privind Încadrarea personalului didactic, sau le cunoaște șl Ie încalcă ! Grav și într-un caz și în altul.încheiem aici obositorul — și nedoritul — „drum prin labirintul justificărilor", cu întrebarea : I s-a eliberat. în sfîrșit. cartea de muncă in condițiile prevăzute de lege ? Si așteptăm în continuare de la factorii responsabili județeni răspunsul privind măsurile ce s-au luat pentru întronarea spiritului de responsabilitate civică, pentru instaurarea unei atmosfere de exigentă și corectitudine. de solicitudine fată de cererile legitime ale oamenilor.
Laurentiu DUTA

animă, o întrețin ți o propagă, fie in calitate de interpreți, de instructori de formații,, de textieri, de regizori, de culegători de folclor, conștienți că trebuie să ferească satul orice poluare sau în kitsch, atît în rea și amenajarea țelor, cit și în port, Si în construcția...E iarnă Ia Valea Viilor, clmpul e gol, iar sub stratul subțire de omăt se aud germinînd boabele de griu. Oamenii însă nu stau cu mîinile in sin. „Acum, satul Întreg e o adevărată universitate In două schimburi", ne spune primarul Simion Urdă. Dimineața, pentru copii, iar către seară pentru oamenii mari care sint cuprinși în cursurile invățămintu- lui agrozootehnic, în două cercuri pentru tehnie, două pentru ___turi vegetale, unul pentru horticultura, unul pentru pomicultură și două pentru S.M.A. Aici, la lumina științei, se pregătesc viitoare recolte și producții mai mari» de pe un. pă- mint sărac și abrupt, cuprins in avereg unei cooperative agricole de producție, a unei ferme viticole . și a două ferme zootehnice. Experiența localnicilor și noul adus de specialiști se fntilnesc ca să stabilească cele mai potrivite soiuri, culturi și tehnologii, in funcție de condițiile specifice ale zonei. Pentru ca pămîntul acesta sărac să producă cit mai mult.Geografic privind lucrurile, de oriunde ai veni șl In orice parte te-ai duce, drumul principal al comunei trece prin fața bibliotecii ce cuprinde peste 12 000 volume și unde sint înregistrați peste 700 de cititori adulți. Bibliotecara, Maria Tutunariu, își cunoaște consătenii, le știe gusturile și preferințele și, în cunoștință de cauză, le oferă cărțile cele mai potrivite.Scriam la începutul a- cestor însemnări că satul Valea Viilor pare așezat ca să fie izolat de lume. Dar acest aparent „handicap geografic" este suplinit și de bogăția impresionantă a vieții lui spirituale la care intelectualii, adevărați fii ai satului, își aduc o remarcabilă contribuție. Prin ei, satul mult tale, resc valori noi, din prisosul de lumină al învățăturii culese ca să fie dăruită semenilor.

cel e 
«00- 
cul-

se apropie tot mai de propria sa identi- pe care aceștia o spo- și o Înnobilează cu
Ion Ontic NEMEȘcorespondentul „Scinteii*

Drumul spre tinerețe al unei vechi
(Urmare din pag. I)

uzine
Criș pentru muncă în vein articolul este și timpul „Scinteia" (nr.

le noi sau idei originale t sisteme de prindere hidraulică a pieselor, elemente de automatizare... Potrivit a- devărului că modernizarea i nu înseamnă neapărat, și in toate cazurile, mașini noi și toarte perfecționate. Noul și modernul există mai tntii In conștiința omului, ca stare de spirit, ca nivel de competență și ca mod de a acționa. Care își vor cuvîntulsuperior de folosire a mijloacelor de producție existente și despre care se credea că „nu pot să dea mai mult".Un tînăr inginer, Mihai Agler, care se ocupă, în secție, cu programele de pregătire profesională a muncitorilor ce vor lucra' cu noile utilaje, îmi spunea următoarele :— Ne-au venit și ne vin mereu mașini noi, moderne, tot ce produc mai perfecționat întreprinderile noastre de mașini-unelte. Mașini cu comanda numerică, cu acționări hidraulice... Pentru cunoașterea și utilizarea lor optimă am organizat cursuri și alte forme de pregătire. Personal, am crezut că o să fie mai anevoioasă această pregătire. Dar am constatat că mulți dintre

spune neapărat printr-un mod

cursanții noștri au deja cunoștințe avansate despre mașinile acestea și despre modul de a opera cu ele. Uite, acum e pauză, mergeți în coltul din dreapta al halei, acolo s-a adus a- cum o mașină specială de copiat. O să vedeți în jurul ei zeci de oameni. S-au o părțile, o des- tncătul. pină la
s-o cerceteze ;pe toate despre ea, incetul cu fi zilnic, el In funcțiune.

adunat studiază discută cifrează Așa va punerea N-o să avem de căutat oameni care să lucreze cu ea. O să avem problema alegerii celor mai potriviți dintre toți cîți vor cere să le fie încredințată lor.Acțiunea de modernizare a uzinei n-a stîrnit doar un mare interes față noile utilaje și nu doar dita preocupare pentru Bușirea cunoștințelor cesare, ci și dorința șl țiunea concretă de participare, de contribuție personală, a fiecăruia, la acest proces. Pe tinărul strungar Nicolae Radu, despre care îmi vorbise secretarul de partid, l-am găsit lingă mașina sa, concentrat, a- tent, „opera" la blocul de comandă. L-am privit, l-am așteptat să termine.— Da — spune el in cele din urmă — acum e gata. Pregătesc mașina pentru un nou reper.

de vă- ln- ne- ac-

— E o operație complicată ?— Dacă te pricepi, nu. Acum pot să spun că nu mai am complexe față de mașina asta... Acum pot interveni în ajutorul ei...A conceput un dispozitiv care lărgește posibilitățile mașinii. Ea poate să prindă acum in universal repere care... nu erau pentru ea.Secția care trece acum prin cele mai mari prefaceri este turnătoria. Fusese o veche și clasică turnătorie. A început să fie și încă mai mult va deveni o turnătorie modernă. („împlinim un vis al nostru mai vechi : să creăm decalajul necesar de piese turnate față de cererea secțiilor prelucrătoare" — imi spunea maistrul Dan Roman, secretarul comitetului de partid din secție). S-a montat aici o linie automată de turnare. Prilej pentru ceea ce spuneam că Înseamnă atitudine activă față de problemele uzinei. Linia nu fusese proiectată anume pentru această hală, era un produs de serie. Și. practic. n-avea loc. Furnizorul nu avea o soluție. Ea s-a găsit aicii Povestește inginerul loan Brinzoiu. adjunctul șefului de secție 1— Căutam, căutam... Hala n-o puteam lungi,

alte soluții nu se iveau... Atunci mi-am adus aminte că. in facultate, proiectul meu de diplomă se referise la un sistem de răcire mal rapidă a pieselor pe o linie de turnare și de eliminare a noxelor. Gîndisem atunci un sistem de scoatere în aer liber a unei părți din linie. Și mi-am zis că aplicarea, aici, a acestui sistem rezolvă și problema noastră,' a spațiului. Așa că am curbat linia, am conceput o buclă care iese și reintră In hală. Am șl pus-o în aplicare. Cînd a venit reprezentantul firmei furnizoare și a văzut linia montată a zis : „Cum ați făcut-o “ .' * ~lingura de pantofi ?sistemul ăsta de răcire e excelent 1 O să vă cerem licența".A fost un fapt. Un altul : cind s-a pus in funcțiune linia, s-a constatat că la genul de piese turnate aici, grătarul vibrator de dezbatere nu desprindea perfect amestecul de turnare de pe piesele turnate. Proiectanții de la au- toutilări căutau soluții, se gindeau, de exemplu, la lungirea grătarului. N-a mai fost nevoie intrucît, doi mecanici din secție, Ion Tomescu și Aurel Caraman, au stat și ei și s-au giu- dit... Intr-o seară au ră-

să încapă 7 Cu
Iar

mas peste orele de lucru și, pe o masă dintr-un birou, au desenat, au calculat... A doua zi au căutat materiale, au tăiat, au strunjit, au sudat... Apoi au montat deasupra grătarului un... „șorț cu ciocănele". Care întîrzie trecerea pe grătarul vibrator a pieselor și le curăță per-’ fect... Idee simplă, dar eficientă, venită la timp, din partea unor oameni care nu au atribuția de a rezolva o astfel de problemă. Totuși au făcut-o. De ce ?— Sîntem cu toții nerăbdători să trecem cu turnătoria noastră într-o clasă superioară, aceea a modernizării. Și facem tot ce depinde de noi și tot ce ne trece prin minte ca să grăbim ritmul acestui mers spre o altă condiție a a- cestei uzine care lucrează de mai bine de un secol. Forțe avem, idei avem, pregătirea ne-o completăm din mers, trebuie să izbutim !Aceste cuvinte, aparți- nînd maistrului Mihai Roman, pot ține loc de orice concluzie a reportajului de față dintr-o uzină veche care, printr-un considerabil efort, întinerește, se depășește pe sine. Ceea ce se întîmplă de fapt în zeci și sute de alte asemenea citadele muncitorești.
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Tovarășului RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania TIRANARealegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Socialiste Albania îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, iar poporului albanez, noi succese in dezvoltarea țării.îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare spre binele popoarelor român și albanez, al păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

„Ziua ceferiștilor și a oamenilor muncii
din transporturile auto“

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă tovarășului Adil Carcani, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Socialiste Albania, cu prilejul reînvestirii In această funcție, prin care ii adresea
Cronica zileiSimbătă dimineața, tovarășul Di- mitrie Ancuța, viceprim-ministru al guvernului, a primit pe Hiisnii Poy- raz, președintele Asociației Cooperativelor din Republica Turcia, care a efectuat o vizită in țara noastră.în timpul întrevederii au fost evocate bunele relații de colaborare multilaterală care s-au statornicit și se dezvoltă între cele două țări și popoare. Au fost evidențiate, de a- semenea, posibilitățile existente pentru dezvoltarea, în continuare, a raporturilor bilaterale, inclusiv în ceea ce privește conlucrarea dintre CEN- TROCOOP și Asociația Alianței Cooperatiste Internaționale.
. * *

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan : „Benji" (color). 
Episodul 3

12,40 Din cununa ctntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
14,50 însemne ale unui timp eroic. Zi 

și noapte la datorie !
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Cintarea României (color). Țara 

mea de glorii

• ATLETISM. Proba de 1 milă din cadrul concursului internațional atletic de sală de la Los Angeles a revenit atletei românce Maricica Puică în 4’33”74/100, urmată de Lynn Williams (Canada) — 4’34”71/100. La masculin, aceeași probă a fost cîști- gată de irlandezul M. O’Sulivan cu timpul de 3'56”92/100.• ȘAH. în runda a 2-a a turneului zonal feminin de șah de la Balaton, Gertrude Baumstark. a ciștigat la Savova, Ligia Jicman a remizat cu Anghelova, iar Gabriela Olărașu a pierdut la Klimova, în timp ce Margareta Mureșan a avut zi liberă. După două runde în clasament conduce Baumstark (România) cu 2 puncte, urmată de maestrele bulgare Anghelova și Vojiska — 1.5puncte, Ivanka (Ungaria) — 1punct (1).• HANDBAL. în ultimele meciuri ale seriilor preliminare ale Campionatului mondial masculin de handbal (grupa B), competiție ce se desfășoară în Italia, s-au înregistrat următoarele rezultate : Polonia — România 27—21 (12—9) ; Italia — Finlanda 19—19 ; Franța — Japonia 24—22 ; U.R.S.S. — Norvegia 32—25 ;

In timpul vizitei în țara noastră, oaspetele turc a avut convorbiri cu
Cu prilejul celei de-a 69-a aniversări 

a Armatei și Flotei Maritime Militare SovieticeMinistrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Vasile Milea, a adresat o telegramă de felicitare ministrului apărării al U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovietice S.L. Sokolov, cu prilejul celei de-a 69-a aniversări a Armatei și Flotei Maritime Militare Sovietice.
★Atașatul militar aero și naval al U.R.S.S. în țara noastră, generalul- 

ză calde felicitări și urări de succes în activitate.în telegramă se exprimă convingerea că guvernele țărilor noastre vor acționa în continuare pentru o dezvoltare și mai puternică a relațiilor româno-albaneze.

tovarășul Paul Niculescu, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor — CENTROCOOP. S-a analizat stadiul relațiilor de colaborare bilaterală, stabilindu-se măsuri în vederea realizării de noi acțiuni economice între cele două organizații cooperatiste, a schimburilor de mărfuri, contribuind astfel la dezvoltarea comerțului româno- turc. Totodată, au fost abordate aspecte ale colaborării dintre cele două organizații și s-a convenit să se acționeze pentru dezvoltarea conlucrării dintre organizațiile din Balcani și din cadrul alianței cooperatiste internaționale.

maior M. A. Lealin, s-a întâlnit cu militari din garnizoana Brașov, cu cadre didactice și ofițeri-elevi de la Academia militară din București, cărora le-a vorbit despre semnificația evenimentului aniversat.La Casa Armatei din Brașov a avut loc, cu același prilej, vernisajul expoziției de fotografii sub genericul „De strajă păcii și socialismului".

Sărbătorim, astăzi, „Ziua 
ceferiștilor și a oamenilor 
muncii' din transporturile 
auto", ziua celor care prin 
munca lor susținută, plină 
de dăruire și abnegație, a- 
sigură, ca sistemul circula
tor intr-un vast organism, 
bunul mers al economiei 
naționale. Indiferent de 
starea vremii, indiferent de 
anotimp, zi de zi și noap
te de noapte, ei sint pre- 
zenți la datorie, rezultatele 
obținute de colectivele din 
întreprinderi, de pe frontul 
energiei, de pe șantierele 
de investiții, din toate cele
lalte sectoare ale economiei 
au înglobat in structura lor 
intimă și prinosul de mun
că, de angajare al ceferiști
lor, al tuturor oamenilor 
muncii din transporturi, 
care iși concentrează forțe
le umane și tehnice in 
funcție de prioritățile eco
nomiei naționale.

In aceste zile de februa
rie, întreaga țară cinstește 
amintirea luptelor ceferiști
lor. care, la 16 februarie 
1933, sub conducerea parti
dului, s-au aflat in primele 
rinduri ale luptei clasei 
noastre muncitoare pentru 
o viață liberă și demnă.

Ceferiștii și oamenii 
muncii din transporturi, 
mereu prezenți la datorie, 
raportează noi succese in 
activitatea pe care o desfă
șoară, in îndeplinirea sar
cinilor ce le revin pentru 
bunul mers al economiei 
naționale. Munca lor neobo
sită, implicarea in marele 
efort al clasei noastre mun

DOLJ : Producții mari 
în industria mică„Producții sporite, la nivelul sarcinilor și'al posibilităților locale existente" — iată cuvîntul de ordine sub semnul căruia au debutat în noul an colectivele din unitățile subordonate Consiliului popular al județului Dolj. Pină a- cum au fost realizate, peste prevederile de plan, importante cantități de confecții textile din înlocuitori, piese de schimb recondiționate, produse din mase plastice, mobilier din lemn și altele. (Nicolae Băbălău).

citoare pentru edificarea 
unei economii dinamice, cu 
o industrie in continuă 
dezvoltare, reprezintă as
tăzi tot atitea dovezi ale 
dorinței ceferiștilor și a oa
menilor muncii din trans
porturi de a contribui cit 
mai substanțial la înflorirea 
patriei socialiste.

De ziua lor, întregul nos
tru popor urează acestui 
puternic detașament de oa
meni ai muncii să fie me
reu la înălțimea sarcinilor 
de mare răspundere și im
portanță ce le revin in 
ansamblul activității eco- 
nomico-sociale.

® Din anul 1965 șl pînă în prezent s-au 
dat în folosință circa 1 000 km de linii de 
cale ferată noi, a sporit de peste 6 ori 
ntimăru! stațiilor și de peste 5 ori numărul 
macazurilor centralizate electrodinamic.

® Anul trecut au fost puse în funcțiune : 
magistrala cărbunelui de la Băbenl — Ber- 
bești — Alunu, liniile de cale ferată Dor- 
nești — Șiret, Pașcani — Tîrgu Neamț ș.a.

® în acest an vor intra în dotare noi va
goane de marfă de mare capacitate și cu 
greutate specifică mai redusă, locomotive
le electrice și diesel electrice perfecționa
te ; se va extinde tracțiunea electrică ; va 
creste volumul mărfurilor transportate pe 
calea ferată.vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 februarie, ora 20 — 25 
februarie, ora 20. în țară : Vremea va 
continua să se răcească mai accentuat 
în a doua parte a intervalului. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ninsoare în nordul, centrul și estul 
țării și izolate în rest. La începutul 
intervalului, în regiunile estice și sud- 
estice ale țării, precipitațiile, pe 
alocuri, vor fi și sub formă de ploaie 
și lapoviță, favorizînd producerea po
leiului. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări în estul și 
sud-estul țării și zona .de munte unde, 

trecător, ninsoarea va fi viscolită. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, mai ri
dicate la început în regiunile sud- 
estlce, dar mai coborîte la sfîrșit în 
nordul și centrul țării, Unde, izolat, vor 
coborî sub minus 15 grade. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus^ 5 grade. Local se va 
semnala ceață mai ales în vestul și 
centrul țării. în București : Vremea va 
continua să se răcească ușor. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în a doua 
parte a intervalului cînd se vor sem
nala precipitații sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări temporare 
în partea a doua a intervalului. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 3 și zero grade, cele maxime 
între minus un grad și plus 2 grade. 
Condiții de polei.

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII COOPERATISTE GUYANA

Domnului HUGH DESMOND HOYTE
Președintele Republicii Cooperatiste GuyanaGEORGETOWNCu prilejul Zilei naționale a Republicii Cooperatiste Guyana, vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul guyanez prieten.îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, in interesul popoarelor român și guyanez, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului ministru al Republicii Cooperatiste Guyana, Hamilton Green,
cu prilejul aniversării Zilei naționale, prin care îi adresează sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitate.

Proclamarea. Ia 23 februarie 1970. a Republicii Cooperatiste Guyana — moment memorabil în istoria țării, intervenit la patru ani de la obținerea independentei — a permis poporului guyanez să-și consacre eforturile in direcția lichidării rămî- nerii în urmă economice. rezultat al dominației coloniale.Situată în partea de nord-est a Americii de Sud, Guyana (suprafața — 214 970 kmp,populația — circa 900 000 locuitori) dispune de resurse naturale valoroase, intre ele pe primul loc situîndu-se bauxita (printre cele mal mari rezerve din lume) ; urmează man- ganul. minereurile metalifere, aurul, plumbul și diamantele. cărora 11 se adaugă întinsele păduri de esențe prețioase (care ocupă 85 ia sută din suprafața țării) și un considerabil potențial hidroenergetic. Propunîndu-și valorificarea acestor bogății in interesul dezvoltă

rii naționale, autoritățile de la Georgetown au avut de la început, ca principală orientare, trecerea sub controlul statului a unor sectoare cheie ale economiei, dominate mai înainte de capitalul străin. In a- celași timp, s-au construit o serie de o- biective industriale, în special din domeniul prelucrării materiilor prime autohtone.S-a dezvoltat în paralel agricultura — bazată pe cultura trestiei de zahăr, a cafelei, bananelor și citricelor ; s-au extins lucrările de irigații pentru obținerea unor producții stabile. Un loc important între sursele de venit ale Guyanei îl ocupă exportul lemnului.Pașii pe calea dezvoltării economice de sine stătătoare au a- vut ca rezultat o creștere a standardului de viață al populației, îmbunătățirea asistentei sanitare, extinderea rețelei de invățămint.Guyana promovează

o politică externă de pace, dezarmare și colaborare internațională, militind, ca membră a „Grupului celor 77“ și a mișcării de nealiniere, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea .unei noi ordini economice și politice internaționale.Legăturile de prietenie și colaborare statornicite intre România și Guyana au cunoscut un curs ascendent, Ele se dezvoltă în conformitate cu prevederile acordurilor și înțelegerilor realizate cu prilejul întâlnirilor și convorbirilor reprezentanților celor două țări. Un moment însemnat în evoluția raporturilor bilaterale l-a reprezentat dialogul la nivel înalt româno- guyanez de la București, din 1975, care a creat un cadru favorabil lărgirii conlucrării, în diverse domenii de activitate, in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei generale a păcii. înțelegerii și progresului în lume.
SĂNĂTATEA VIITORILOR PĂRINȚIJOmul, sănătatea sa. vigoarea biologică a populației reprezintă valori de prim ordin în politica sanitară a statului nostru. Cu responsabilitate profesională și competență, medicii au datoria să vegheze asupra sănătății mamei și a copilului, asupra celor care asigură viitorul, tinerețea, ființa ’poporului nostru.— Avem îndatorirea, nu numai profesională, ci și patriotică, ne spune .dr. Ioan MOCANU, medic primar, țeful maternității din spitalul clinic „Dr. I. Cantacuzino" din București, de a contribui cu toată solicitudinea și capacitatea noastră profesională la întărirea familiei, de a explica tinerelor în ce constă acest miracol al vieții Care este maternitatea. Este necesar ca tinerele viitoare mame să fie pregătite din timp de către părinți, educatori, medici, să înțeleagă că maternitatea reprezintă împlinirea lor totală, atit din punct de vedere biologic, fiziologic, psihologic, cît și social. Sarcina, prin modificările și transformările fiziologice, hormonale, contribuie la echilibrarea organismului, conferindu-i femeii o strălucire umană fără egal, conștientă de prelungirea vieții ei prin urmașii cărora le dă viață.— Ca specialist și șef de clinică cu îndelungată experiență în practica medicală, ce recomandare, de primă importanță, faceți tinerelor viitoare mame ?— Consider că este foarte important ca medicul din rețea, care urmărește gravida pe tot parcursul e- voluției sarcinii, să controleze dacă femeia care urmează să nască in curind s-a prezentat la maternitate. Sîntem de multe ori confruntați cu cazuri cînd femeile se prezintă tirziu Ia spital, pe motivul că nu au avut dureri. Medicul care supraveghează sarcina spune gravidei că va naște la o anumită dată, dar acest lucru nu este suficient, el trebuie să o prevină să meargă la maternitate înainte de termen, chiar dacă nu are anumite simptome. Femeia gravidă trebuie să se adreseze din timp maternității, înainte de data probabilă pentru că orice întîrziere a nașterii poate prejudicia viața fătului. Spunem acest lucru mai ales pentru femeile care au mai născut și consideră că, avind experiență, pot amina prezentarea la maternitate. în realitate — și este bine să se știe acest lucru — dacă la prima sarcină nașterea se poate produce după 6—12 ore, la a doua, ca și la următoarele sarcini nașterea poate decurge mult mai repede, chiar și într-o oră. Dacă în ultimele 2 luni ale sarcinii gravida se va prezenta la consult din 2 în 2 săptămîni, ea va fi îndrumată la timp 

către maternitate, unde există toate condițiile pentru ca acest eveniment fericit din viața familiei să decurgă în modul cel mai firesc.Sint numai citeva din sfaturile și recomandările pe care le fac cadrele medico-sanitare din spitalul clinic „Dr. I. Cantacuzino" cu prilejul numeroaselor acțiuni de educație sanitară, acțiuni pe care le desfășoară în întreprinderi, institute, școli etc. în- tilnirile din acest cadru, ca și dialogul direct cu tinerii veniți la serviciul de sfat familial contribuie la stabilirea acelui climat de încredere favorabil consolidării familiilor și mai ales pentru ca ambii soți să se simtă în egală măsură responsabili de viitorul copiilor lor.Recomandări utile, bazate de ase-
OMUL Șl 

VIAȚA RAȚIONALĂ

menea pe o bogată experiență practică, ne oferă și dr. Aurelian CON- STANTINESCU, medic primar, șeful maternității „Bucur". Zilnic, în a- ceastă maternitate se nasc. în medie, 13—14 copii, iar în anul trecut au fost înregistrate 3 817 nașteri, fiind din acest punct de vedere pe locul doi în Capitală. în adevăr se poate spune că această maternitate este una din cele mai solicitate, sectorul 4, pe care îl deservește avind o populație tînără mai numeroasă și un indicator de fertilitate mare, comparativ cu celelalte sectoare ale Capitalei. Pentru că în marile întreprinderi ale sectorului 4 lucrează foarte multe femei, cadrele medicale ale maternității, în colaborare cu medici generaliști, cardiologi, specialiști interniști din sector s-au deplasat in toate marile u- nități unde au dat consultații. Cu a- cest prilej, femei care se considerau sănătoase sau neglijau să-și trateze afecțiuni considerate de ele minore au fost sfătuite și îndrumate spre cabinetele, policlinicile sau spitalele unde puteau să își recapete sănătatea. Astfel s-au descoperit diferite stadii de hipertensiune arterială, cancer de col, gastrite, colecistite etc. Controlul celor 60 000 femei efectuat în cursul anului trecut ne-a permis o evaluare obiectivă a stării lor de sănătate și în funcție de aceasta organizarea unor acțiuni menite să contribuie Ia creșterea vigorii populației noastre. Pentru că, se știe, sănătatea urmașilor depinde de starea de sănătate a părinților. Dacă 

pînă acum 15—20 ani medicina punea accent pe tratarea omului bolnav, in ultimul deceniu s-a afirmat și în specialitatea noastră medicina preventivă, al cărei scop principal este păstrarea sănătății, deoarece este cu'mult mai ușor să previi decit să tratezi o boală deja constituită sau ajunsă în stadii avansate. Cu atit mai mult se pune problema sănătății tinerilor, și în special a viitoarelor mame. Pentru noi, medicii care ne ocupăm de îngrijirea femeii, acest principiu de bază a devenit o necesitate. Ne-am convins incă o dată de utilitatea aplicării în practică a acestui concept cu prilejul acțiunilor de ocrotire a mamei și a copilului. Nu de puține ori am constatat că tinere de 20—25 ani, de curind căsătorite, unele la prima sarcină, erau convinse că nu este necesar să se adreseze medicului din moment ce se simt bine. Femeia gravidă trebuie să facă 10—12 consulturi pe parcursul lunilor de sarcină pentru ca întocmirea carnetului ei de maternitate să reprezinte o oglindă a stării reale de sănătate. Este suficient să li se explice de pildă că neîngrijirea danturii, pe care o aminau din neglijentă, poate avea urmări asupra sănătății fătului pentru ca ele să înțeleagă și să se prezinte la cabinetul de stomatologie. Altora li s-a atras atenția asupra faptului că greutatea gravidei în timpul sarcinii nu trebuie să depășească 10—11 kg deoarece supragreutatea, obezitatea pot da complicații la naștere și în timpul lăuziei. Plimbarea în locuri liniștite și cu aer curat, practicarea mișcărilor de gimnastică învățate în cadrul cursurilor „Școala maniei" au ca scop mărirea capacității respiratorii și dezvoltarea musculaturii abdominale. Se poate spune că femeia gravidă trebuie să se hrănească echilibrat, deci să nu exagereze, deoarece necesitățile alimentare ale gravidei sînt, cu cî- teva excepții (aport de legume, fructe, lactate), aceleași cu ale tuturor femeilor. Pentru că cerințele respiratorii ale gravidei sînt crescute, atit cele proprii, cit și ale copilului, trebuie să se atragă în mod special atenția că fumatul este cu desăvîrșire interzis în timpul sarcinii. Rezultatele cercetărilor în acest domeniu, datele pe care noi le comunicăm gravidelor nu urmăresc să le sperie, ci să le convingă asupra necesității de a suprima un obicei atit de dăunător deopotrivă mamei și copilului.
Elena MANTU

Unități turistice în județul Arad

în județul Arad, multe unități turistice amplasate in locuri pitorești dispun de condiții dintre cele mai bune de cazare și masă in orice sezon. Astfel, hotelul CRIȘUl din localitatea Chișineu Criș are un restaurant spațios, cu terasă, un cafe-bar și o braserie, precum și camere confortabile cu cite două paturi. Hotelul SEBIȘ, din localitatea cu același nume, este situat la 81 km de Arad. Unitatea are 43 de locuri de cazare de categoria I A, un restaurant cu terasă, cafâ- bar, bar de zi, braserie. în apropiere se află locuri pitorești și de interes istoric, precum și stațiunea Moneasa.La o distanță de 86 kilometri de Arad, hanul SĂVÎRȘIN asigură vizitatorilor 60 locuri de cazare in camere confortabile. Unitatea are un restaurant cu terasă și o braserie. La Ineu (42 km de Arad), hotelul MOARA CU NOROC dis
ROMĂNIĂ-FILM prezintă:

UN NOU FILM ROMÂNESC
Punct... și de la capăt. O producție a Casei de filme Patru

scenariul: Radu F. Alexandru, Alexa Visarion ; imaginea : Vivi Drăgan 
Vasile ; regia : Alexa Visarion

cu : Ovidiu luliu Moldovan. Camelia Maxim, Victor Rebengiuc, George 
Constantin, Mircea Diaconu, Petre Gheorghiu, Răzvan Vasilescu, Tamara 
Buciuceanu-Botez, Mariana Mihuț, Leopoldina Bălănuță, Mircea Albu- 

lescu, Vasile Nițulescu, Marioara Sterian

pune de 46 locuri de cazare, restaurant cu terasă, bar de zi și o cofetărie cu laborator propriu. La rindul său. hanul SĂLAȘUL DE LA RĂSCRUCE, situat în zona de agrement a orașului Arad, oferă condiții bune pentru un popas agreabil, dispunînd de 64 locuri de cazare în camere cu confort de categoria I A, căsuțe, un restaurant, braserie, cafe-bar, precum și teren de tenis, volei, popice, biliard.Tot în județul Arad se poate face un popas la hanul VINGA, situat în mijlocul unui cririg, pe drumul național Arad — Timișoara, Ia hotelul LIPOVA, din orașul cu același nume, la un kilometru distanță de stațiunea balneoclimaterică cu același nume, precum și la hotelul NĂDLAC, la 45 km de Arad.în' fotografie : hotelul „Crișul" din Chișineu Criș, județul Arad.
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20,20 Film artistic. „Tu ești minunată !"
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 23 FEBRUARIE

20,00 Telejurnal
20,15 Energia — o problemă a noastră, 

a tuturor !
20,25 Orizont tehnlco-ștlintlfia (color)
20,40 Tezaur folcloric (color)
21,00 Copiii — înaltă datorie față de 

viitorul națiunii
21,10 Roman foileton. „Rebecca". Episo

dul 2
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

S.U.A. — Brazilia 22—13 ; Cehoslovacia — R.F. Germania 24—23 ; Bulgaria — Tunisia 21—20 ; Danemarca — Elveția 15—15.în continuare, campionatul se desfășoară în două grupe semifinale — rezultatele din seriile preliminare sînt luate în calcul — grupe semifinale care au următoarea alcătuire : Grupa 1 : România, Polonia, Italia. U.R.S.S., Franța șl Norvegia ; grupa 2 : Danemarca. Elveția. Bulgaria. R.F. Germania, Cehoslovacia și S.U.A.Formațiile Finlandei, Japoniei, Tunisiei și Braziliei vor evolua într-un turneu de consolare.• SCRIMA. Incepînd de mîine șl pînă Ia 27 februarie vor avea loc la Potsdam (R.D. Germană) întrecerile competiției internaționale de scrimă pentru juniori, „Concursul prietenia". La acest turneu, țara noastră va fi reprezentată, printre alții, de floretistele Reka Lazăr, Claudia Grigorescu, Ana Georgescu. Petre Ducu. Bogdan Soroceanu, Zsolt Eder (floretă). Adrian Pop. Constantin Dumitrescu, Valentin Tone (spadă), Dan Costache, Attila Papp, Gabriel Atudorei (sabie).
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• UN NOU DIALOG CU 
CALCULATORUL. Pentru extinderea domeniilor de utilizare a informaticii, în lume apar noi și noi tipuri de microcalcu- fatoare, care permit inedite modalități de „dialogare" a omului cu aceste mașini electronice, Bunăoară, noul model de calculator personal realizat de firma „Anatex" oferă facilitatea ca utilizatorul să „dialogheze" cu el, prin intermediul scrisului de mină. Cum trebuie procedat ? Cu un stilou electronic se scrie pe o suprafață specială, iar textul apare deindată pe ecran, cu litere de tipar. înainte de editarea, cu ajutorul imprimantei anexate calculatorului, textul este însă corectat autonftat, de către mașină, pe baza dicționarului de 200 000 de cuvinte, care i-a fost introdus in memorie (513K). Singura condiție pentru buna funcționare este ca mașina să se „familiarizeze", in prealabil, cu scrisul utilizatorului, ceea ce se obține prin scrierea de către acesta a numai trei pagini dintr-un text tip. Calculatorul este capabil să recunoască pină și unele particularități de scriere, cum 

ar fi abrevierile personale. Potrivit reali» zatorilor săi, noul microcalculator programat in limbaj „Pascal" poate fi folosit cu succes atit in activitățile de secretariat, cît și în cele de contabilitate. Pentru viitor, specialiștii francezi iși propun să confere acestui calculator „darul" de a descifra caractere arabe, chineze și simboluri matematice.
• PENTRU FILTRAREA... BAC

TERIILOR. Realizarea unor materiale filtrante cu însușiri superioare constituie, pe plan mondial, obiectivul multor laboratoare de cercetări. Noul......................................... .cu membrană, realizat Marea Britanie, în cinci remarcă printr-o viteză a unor lichide greu de sîngele, soluțiile de proteine etc. Discurile sînt confecționate dintr-un material nou, realizat dintr-un amestec de esteri de celuloză. denumit ,.Asypor“, din cauza repartiției asimetrice a porilor care, în profunzimea membranei, prezintă un diametru 

tip de disc filtrant de specialiști din tipodimensiuni, se sporită de tratare filtrat, cum ar fi

redus. Comparativ cu discurile cu membrană uzuale, debitul lichidului poate crește cu 50 la sută, iar volumul filtrat, pină la 'obturare, se dublează. Noile discuri, cu porii avind diametrul nominal de 0,2—0,3 microni, se pot folosi la toate operațiile : de la prefiltrare. și pină Ia eliminarea completă a bacteriilor.
0 BUN „CĂRĂUȘ" DE OXI

GEN, Cu diametrul sub un micron, deci de 10—12 ori mai mic decit al hematiilor naturale, globulele roșii artificiale sint cele mai mici proteze realizate pină acum de mina omului. Aceste hematii sintetice sînt capabile să transporte cu ușurință oxigenul în țesuturile organismului, în acest sens experiențele efectuate pe cobai au fost concludente : globulele artificiale le-au permis acestora supraviețuirea, în condițiile unor pierderi de singe de 95 la sută care, altfel, le-ar fi fost fatale. La oameni, in cazul unui accident, aceste globule ar permite supraviețuirea, pină in momentul în care s-ar putea face o transfuzie 

de sînge. De această invenție ar putea beneficia și victimele infarctului miocardic sau congestiei cerebrale, ale căror organe vitale sint amenințate de lipsa oxigenului.Noile hematii se prezintă sub forma unor minuscule sfere, ale căror membrane sint formate din patru tipuri de molecule lipi- dice (de fosfolipide și colesterol). în interiorul acestor minicapsule se găsește hemoglobina, un pigment sanguin conțimnd proteine constituite in jurul unui atona de fier și capabile să capteze, apoi să elibereze molecule de oxigen, care străbat cu ușurință, in ambele sensuri, membrana lipi- dică. 'Potrivit farmacologilor de la Universitatea California, din San Francisco, unde s-au realizat primele experiențe cu hematiile artificiale, acestea prezintă mari avantaje. Pot fi conservate cel puțin șase luni și utilizate indiferent de grupa de singe a primitorului. Sint biodegradabile și se elimină progresiv din organism, fără să producă cheaguri. Dimensiunile lor reduse le permit să circule prin vasele capilare cele mai fine și chiar prin cele anormal contractate sau parțial blocate. Inconve

nientul major este Insă că acest singe artificial nu conține nici un alt element sanguin, bunăoară globule albe, necesare pentru apărarea imunologică a organismului. Utilizarea lui nu este deci posibilă decit pentru o perioadă scurtă de timp, in așteptarea unei transfuzii sau în timpul unei intervenții , chirurgicale, la persoane cu grupe sanguine rare. Deși nu reprezintă inlocuitorul ideal de singe, acest produs, ce se va mai experimenta pe animale 1—2 ani, o să prezinte o certă utilitate.® FARURI DE „GENERAȚIA A DOUA" ”^n anul 2000, automobilele nu vor mai avea faruri ca acum, ci emițătoare de microunde și de raze infraroșii, cu ajutorul cărora, pe un monitor situat lingă volan, vor apărea șoseaua și obstacolele ei. chiar și în condiții de vizibilitate zero", s-a afirmat, în cadrul unei reuniuni organizate la Torino, pentru experți în optică și medici oftalmologi. în scopul reducerii numărului alarmant de ridicat al accidentelor de circulație, este absolut necesar ca, țn următorii cîțiva ani, să se 

realizeze o transformare radicală a farurilor. aceste dispozitive considerate in mod eronat ca secundare, atit de proiectanți, cit și de constructorii de automobile.Farurile viitorului apropia't, potrivit studiilor efectuate la „SIEM", cel mai mare producător de faruri din Italia, vor avea o putere de peste două ori mai mare decit cea a actualelor lămpi halogene. Și forma lor se va schimba, ceea ce va impune adaptarea caroseriilor, incă din faza de proiectare. Fasciculul de lumină emis va fi tot mai subțire și asemănător celui care se folosește în filmele științifico-fantastice despre astronave. Un alt pas îl va constitui cel al proiectoarelor, cu un sistem de oglinzi și lentile speciale. Orientarea noilor faruri se va efectua automat și se va adapta, in funcție de gradul de încărcare a automobilului, la condițiile de circulație. Automată va fi și adaptarea intensității luminoase a farurilor la diferitele situații de vizibilitate.în prezent se experimentează în lume sute de automobile cu faruri din „a doua generație", care caută să creeze „efectul zi", în orice condiții de vizibilitate.
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„Datorita activității neobosite a președintelui 
Mae Ceausescu, România este astăzi o tară 

cunoscută si prețuită pretutindeni în lume"

Lucrările reuniunii general-europene 
de la Viena

Paralel cu prezentarea de noi propuneri, și-au început 
activitatea grupurile de redactare a documentului final

AMPLE COMENTARII Șl RELATĂRI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Sub titluri semnificative, ziare și reviste din diverse țări șl continente relevâ, in ample articole, contribuțiile de mare însemnătate, acțiunile consecvente și ferme ale României socialiste, ale președintelui 'Nicolae Ceaușescu in sprijinul păcii și dezarmării, edificării unei lumi mai bune și mai drepte, a înțelegerii, securității și, cooperării internaționale.Se scot în evidență, de asemenea, succesele Istorice obținute de poporul nostru in anii construcției socialiste, îndeosebi de la Congresul al IX-lea al partidului.
„LA CAPITAL": „Un om al păcii, 

o proeminentă personalitate a vieții
politice mondiale"

Sub titlul „Nicolae Ceaușescu, omul păcii, proeminentă personalitate de anvergură internațională a României actuale", cotidianul argentinian „LA CAPITAL" relevă 1 
„România, țară europeană, străjui
tă de Munții Carpați și scăldată de 
apele fluviului Dunărea și ale Mă
rii Negre, și-a legat destinul, ' de 
mai bine de două decenii, de nu
mele conducătorului său. Mereu și 
pretutindeni se vorbește de 
-Romania și de președintele 
Ceaușescu-, Imaginea României 
de azi a ajuns pini in cela 
mai îndepărtate colțuri ale Pă- 
mintului datorită acestui om de 
excepție, personalitate proeminentă 
a vieții internaționale contem
porane". Ziarul argentinian arată că la începutul anilor ’30 România era o țară slab dezvoltată, cu o industrie a cărei pondere in venitul național nu depășea 20 la sută, o țară „eminamente agrară", dar cu o agricultură, de asemenea. înapoiată. Această stare de lucruri — scrie'fzîa’ful — era determinată de perioada foarte lungă de dominație străină, apoi de pătrunderea monopolurilor imperialiste, care dețineau în acea vreme cea mai mare parte a capitalurilor din România.în anul 1944, o dată cu revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, țara a cunoscut profunde schimbări — scrie „La Capital". în 1986 producția industrială a României a fost de peste o sută de ori mai mare decit in perioada antebelică, iar producția agricolă crescuse de peste șase ori. Opera președintelui Nicolae Ceaușescu a dat naștere „Noii Românii", condusă de acest patriot înflăcărat, subliniază cotidianul.Explicînd apoi care este „secretul" audienței și interesului stirnit de opera și activitatea prodigioasă ale președintelui României, ziarul argentinian scrie : „Puternica sa 
personalitate, forța gindirii sale 
cutezătoare, conținind ceea ce e 
nou și înaintat, gata in permanență 
să lupte cu tot ceea ce este vechi 
și perimat, cu tot ceea ce prezintă 
inerție, a imprimat întregii activi
tăți din România un nou ritm, 
conferind atit teoriei, cit si acțiu
nii practice o nouă vitalitate. Prin 
întreaga sa operă teoretică, ca și 
prin întreaga activitate de condu
cere științifică a societății româ

nești, Nicolae Ceaușescu oferă un 
exemplu de îmbinare armonioasă și 
eficientă a ideii cu fapta, a gindu- 
lui cu acțiunea, demonstrind, fără 
putință de tăgadă, ci ideile, izvori- 
te din practică, acționează ca un 
adevărat far al acesteia din urmă, 
că ideile care cuprind și însufle
țesc masele devin ele însele o veri
tabilă forță de propulsie umană".

Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu — se arată, in continuare, în articol — „România 
și-a întemeiat șl iși întemeiază 
ferm activitatea internațională pe 
principiile respectării neabătute a 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, respectării dreptu
lui fiecărui popor de a fi stăpin pe 
propriul destin, de a se dezvolta li
ber și independent, fără amestec 
străin, soluționării negociate, paș
nice a oricărei dispute internațio
nale. Aceste principii statornice ale 
politicii sale externe au găsit ade
ziune in largi zone ale globului și 
și-au confirmat justețea în multe 
situații internaționale de excepție.

Promovind permanent dialogul la 
nivel înalt cu șefi de stat nu numai 
din Europa, ci din întreaga lume, 
Nicolae Ceaușescu a efectuat, îm
preună cu Elena Ceaușescu, nume
roase vizite oficiale in țări de pe 
toate continentele, iar pe pămîntul 
României au avut convorbiri cu 
numeroși conducători de stat, de 
guvern șl de partid din alte țări 
prietene. Cele peste 100 de decla
rații solemne și aproape 600 docu
mente oficiale semnate cu aceste 
prilejuri au deschis ample perspec
tive de dezvoltare a colaborării 
României cu aceste state, pe plan 
bilateral și pe arena internațională, 
pentru promovarea păcii și progre
sului tuturor popoarelor. Astăzi, 
România întreține relații diploma
tice și economice cu 155 de state de 
pe toate continentele — față de 
numai 67 de state in anul 1965 —, 
evident una dintre cele mai boga
te opere politico-diplomatice ale 
vremii noastre".în încheiere, cotidianul argentinian relevă că președintele 
Ceaușescu, acest om iubit de po
porul său, conduce cu înțelepciune 
destinele țării ; pentru aceasta, 
poporul român l-a numit cu 
profundă dragoste „Făuritorul 
României moderne".

mal spectaculoase revoluții tehnico- științifibe, „plaga sărăciei" continuă să sîngereze in lume, nu poate duce la nimic pozitiv.Trebuie întreprins ceva — susținea și susține președintele României — pentru' că, altfel, vom asista la o evoluție care ne scapă de sub control, subdezvoltarea repre- zentînd o gravă sursă de privațiuni, de animozități, de tensiuni și conflicte. Președintele Nicolae Ceaușescu remarca pe bună dreptate că țările dezvoltate sînt și ele insele interesate să se dezamorseze „bomba" subdezvoltării. într-o lume plasată sub semnul interdependențelor, efectele deteriorării situației economice tntr-un număr de state nu vor putea fi menținute în limitele frontierelor lor.Trebuia făcut deci ceva șl. potrivit concepției României, se impune să fie instaurată o nouă ordine economică.Ce propune președintele Nicolae Ceaușescu ?Se cunoaște că de mai mulți ani România alocă dezvoltării circa o treime din venitul național, ceea ce reprezintă una din cotele de a- cumulare cele mai mari din lume. Este expresia propriului efort care, conform concepției conducătorului român, reprezintă cheia noii ordini economice. Țările lumii a treia trebuie să angajeze întregul lor potențial uman și material pentru dezvoltare, ceea oe neoesită implicarea unor programe speciale da creștere intensivă a producției, accelerarea procesului de Industrializare, modernizarea agriculturii și a celorlalte sectoare economice.Președintele României — subliniază „Cinco Dias" — consideră de asemenea că un rol important în eliminarea decalajelor revine comunității internaționale și îndeosebi țărilor industrializate, care trebuie să acorde un substanțial sprijin tehnic și financiar statelor mai puțin dezvoltate.Președintele României estimează că țările industrializate trebuie să dea dovadă de clarviziune și echitate pe plan economic și politic, în concepția șefului statului român, aceasta presupune stoparea fluctuației brutale a prețurilor produselor de bază și a operațiunilor speculative ; instaurarea de raporturi echitabile între prețurile la materiile prime și cele ale produselor industrializate ; eliminarea protecțio- nismului și promovarea unui comerț liber, fără discriminări sau coridiții politice de orice natură ; renunțarea la politica de embargo și de sancțiuni ; asigurarea accesului tuturor statelor Ia cuceririle științei și tehnicii moderne — „așa- zisa decolonizare tehnologică" ; încetarea stimulării și prevenirea efectelor nocive ale exodului de

mină de lucru calificată din țările in curs de dezvoltare spre țările industrializate.Ziarul spaniol pune in evidență apoi concepția românească privind necesitatea unei soluționări globale a problemei datoriilor înrobitoare ale țărilor în dezvoltare.Dezarmarea trebuie și concure la lichidarea subdezvoltării. România cere de mult timp înghețarea cheltuielilor militare și reducerea acestora, pentru ca fondurile rezultate astfel să fie dirijate spre progresul tuturor țărilor și, în primul rînd, al țărilor mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic.Concepția românească acordă o mare importanță solidarității țărilor în curs de dezvoltare, considerată ca un corolar logic al propriului efort și al comunității de interese — scrie ziarul, subliniind : Ceea ce susțin românii în acest sens este foarte interesant. Platformele comune cu care țările în curs de dezvoltare s-au prezentat la marile dezbateri internaționale în cursul ultimelor două decenii au fost uneori acceptate, dar cel mai adesea respinse de țările dezvoltate. Conform concepției românești, nu acesta este lucrul cel mai important, o insemnătate deosebită prezintă și spiritul de solidaritate promovat de aceste platforme, procesul de maturitate politică pe care l-au accelerat prin confruntarea de idei și căutarea de soluții de compromis cu țările industrializate, care, în urmă cu decideau singure nirii. Pornind, în mod logic, de la necesitatea punerii în valoare a experienței dobîndite, România, care participă activ la lucrările „Grupului celor 77", a propus organizarea unei conferințe la nivel Înalt a țărilor în curs de dezvoltare, pentru promovarea de noi forme de cooperare și pentru a elabora o poziție comună in vederea viitoarelor negocieri cu țările dezvoltate, negocieri In favoarea cărora România insistă în toate forurile internaționale.în Încheiere „Cinco Dias" arată : România este o campioană a soluționării pe calea negocierilor a tuturor problemelor vieții politice și diplomatice internaționale. Este singura cale pe care ea o reooman- dă. de asemenea, pentru instaurarea

externe curs de
ea să

cîteva decenii, destinele ome-

noii ordini economice internaționale. România apreciază importanta excepțională pe care ar avea-o organizarea unei conferințe internaționale In cadrul O.N.U., la care să participe tpate țările în curs de dezvoltare șl cele dezvoltate, în scopul soluționării globale a problemelor subdezvoltării, elaborării principiilor noii ordini șl relansării pe o bază largă a activității economice.
„THE MINARET": „România 

și procesul făuririi securității 
europene"

„Văzută de la București, secu
ritatea europeană înseamnă un sis
tem nou de relații intre state, ba
zat pe respectarea strictă a princi
piilor de drept internațional și ca
pabil să ofere tuturor popoarelor 
continentului garanția unei dezvol
tări libere și independente, la adă
post de orice presiune ori interven- intitulat făuri- apă- „THE

OF EUROPEAN SECURITY*
' < c *’,r ***** * ' .U

articolul I procesul europene", i americană 
Românii

„CINCO DI AS": „Concepția 
românească despre noua ordine 

economică internațională"
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w«i>, UmaȘtvama0>>4«t»<«M> îfctes !«.<«■« M<M.„Concepția românească despre noua ordine economică internațională" este titlul sub care bisăptă- minalul spaniol „CINCO DIAS" consacră un amplu comentariu personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, viziunii sale privind rezolvarea unora dintre marile probleme cu care se confruntă umanitatea — intre care și subdezvoltarea.în 1975. cind O.N.U. lua act de „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale", document ce a intrat în patrimoniul politic universal — scrie „Cinco Dias" — o- menirea trăia încă sub impresia performantelor obținute în deceniile anterioare de cîteva state re dețineau o anumită pondere in cadrul economici mondiale și se amă

gea cu iluzia că. în același timp, aceste performanțe se vor extinde și se vor generaliza pe plan mondial.După cum bine se știe — arată ziarul spaniol — această iluzie s-a spulberat. A urmat o serioasă criză mondială care a afectat, pe verticală, toate structurile economice și, pe orizontală, toate statele. încărcătura explozivă a „bombei subdezvoltării" oontinuă să ia proporții.Este oeea ce președintele Nicolae Ceaușescu prevedea atunci cînd formula ideea că decalajul între Nord și Sud riscă să devină principala contradicție a lumii contemporane. Faptul că trei sferturi din populația lumii furnizează mai puțin de o treime din producția mondială și că, in epoca celei

ție“ — arată „România și rii securității rut în revista MINARET". „Românii consideră 
realizarea securității in Europa cu 
atit mai imperativă cu cit pe acest 
continent s-au acumulat cele mai 
puternice arsenale nucleare și con
venționale, locuitorii bătrinului con
tinent au devenit -ostatici nucleari-, 
fiind intr-o stare permanentă de 
insecuritate și încordare" — scrie publicația, arătînd apoi că încheierea cu succes a Conferinței de Ia Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate, pentru dezarmare în Europa a adus o rază de lumină In această situație, dar că rămin foarte multe de făcut pentru înlăturarea primejdiilor de război, pentru edificarea securității și dezvoltarea colaborării pe continent.

„Românii, scrie revista, și-au asu
mat partea lor de răspundere, ac- 
ționind cu fermitate și perseverență 
pentru destinul pașnic al Europei. 
Președintele Nicolae Ceaușescu re
afirma, recent, hotărirea țării sale 
de a face totul pentru a dezvolta 
colaborarea cu toate statele euro
pene, pentru realizarea unei uni
tăți noi intre toate popoarele bătri
nului continent".Acesta este și spiritul în care au fost și sînt întreprinse demersurile românești pentru o securitate autentică și durabilă în Europa — e- vidențiază publicația americană, arătînd că România întreține relații de colaborare activă cu toate țările continentului. în unele cazuri. România a jucat un rol de pionie-' rat. Astfel, primul tratat de prietenie și colaborare între o țară membră a Tratatului de la Varșovia și una membră N.A.T.O. a fost semnat de România cu Portugalia. Este evident că dezvoltarea cooperării între toate statele europene constituie o contribuție de mare însemnătate la cauza securității pe continent.

„In acest cadru, continuă revista, 
România g înțeles și înțelege să 
conlucreze cu celelalte state euro
pene pentru realizarea unei Europe 
unite, eliberate de coșmarul con
fruntării. Ea a propus la O.N.U., 
încă din 1965, măsuri vizind îmbu
nătățirea raporturilor de bună ve
cinătate intre statele europene a- 
parținind unor sisteme sociale și 
economice diferite. A adus o con
tribuție deosebită la pregătirea și 
desfășurarea cu succes a primei

conferințe pentru securitate și coo
perare in Europa și la elaborarea 
Actului final de la Helsinki. Să 
reamintim, bunăoară, că normele 
democratice propuse de România la 
Helsinki sînt în vigoare la reuniu
nile general-europene. La Confe
rința de la Stockholm, România a 
avansat un veritabil program de 
edificare a încrederii, acoperind 
toate laturile procesului, și a con
tribuit la adoptarea documentului 
final".

„O nouă contribuție la cauza 
securității europene o reprezintă 
recenta inițiativă a României, care 
preconizează ca toate țările conti
nentului, S.U.A. și Canada să-și 
reducă, într-o primă etapă, cu 5 
la sută arsenalele, forțele și chel
tuielile militare, tmbinind princi
piile cu faptele. România a hotărit 
să procedeze unilateral la reduce
rile preconizate" — scrie revista din S.U.A.

„Concordanța dintre principii și 
fapte este, de altfel, definitorie 
pentru conduita politici a Româ
niei — se subliniază în încheiere. 
Bucureștiul este prima capitală din 
Europa și din lume care a decis 
o reducere semnificativă a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare. România a fost singura 
țară europeană care, in anii 1979 
și 1980, in cadrul Deceniului O.N.U. 
pentru dezarmare, și-a redus chel
tuielile militare. Ea este singura 
țară din rindul celor două blocuri 
care nu are baze militare și trupe 
străine pe teritoriul ei și care nu 
desfășoară asemenea instalații și 
forțe pe teritoriile altor state, nu 
participă la manevre militare mul
tinaționale pe teritorii străine și nu 
acceptă astfel de exerciții pe teri
toriul său național". (Agerpres).

VIENA 21 (Agerpres). — Corespondență de la D. Ținu : La reuniunea general-europeană da la Viena a continuat prezentarea de propuneri privind aspecte ale Întăririi securității și dezvoltării cooperării pe continent.Evidențiind poziția României privind rolul ce revine Europei în a determina realizarea unor acorduri de dezarmare, îndeosebi de dezarmare nucleară, reprezentantul țării noastre s-a referit, în cadrul dezbaterilor din grupul de lucru consacrat problemelor securității, la consecințele profund negative ale continuării experiențelor cu arme nucleare. România a adresat în acest sens un apel tuturor statelor posesoare de arme nucleare, în primul rînd Statelor Unite ale Americii și Uniunii Sovietice, pentru încetarea experiențelor nuqleare, propunînd, totodată, ca reuniunea de la Viena să se pronunțe în favoarea convocării unei conferințe internaționale asupra interzicerii experiențelor nucleare.A fost reafirmată, în același timp, importanta pe care țara noastră o acordă creării in Balcani, în centrul și în nordul Europei, a unor zone de pace și bună vecinătate, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, ca o contribuție majoră la cauza securității și păcii, reuniunea fiind chemată să sprijine inițiativele vizind înființarea unor asemenea zone în diferite părți ale continentului.De asemenea, Uniunea Sovietică a prezentat o propunere privind necesitatea unei noi abordări a problemelor securității europene, precum și o propunere referitoare la dezvoltarea destinderii militare în Europa.Pe linia interesului exprimat de o serie de țări — între care și România — privind dezvoltarea cooperării științifice, țara noastră propunînd, cum se știe, convocarea unei conferințe consacrate acestui scop. Italia a prezentat în ultima ședință plenară o propunere pentru organizarea unui forum științific. O asemenea acțiune ar avea ca obiectiv dezbaterea de către oamenii de știință din, cele 35 de țări participante a unor
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i a frîna cursa Înarmărilor și a evita ’ o catastrofă nucleară./ BUENOS AIRES. — în perioada ) 2—6 martie, la Tucuman, în Ar- 1 gentina, este programată o reuniu- ’ ne a reprezentanților „Grupului i celor șase", state care au avansat, / în numele a cinci continente, o ini- 1 țiativă de pace pe planeta noastră l— relatează agenția E.F.E.’ „Grupul celor șase" a fost creat | în 1984 și din el fac parte Argentina, Mexicul, Grecia, India, Suedia I și Tanzania.I Reuniunea de la Tucuman și-a ' fixat drept obiectiv central al dez- l baterilor analiza situației internaționale actuale și elaborarea unor I măsuri de impulsionare a acțiunilor I consacrate stopării cursei Înarmărilor în lume.

probleme de interes comun, cum ar fi noile surse de energie, aspecte ale schimbului de informații științifice și posibila inițiere a unor programe comune, Ia nivel european, în domeniul cercetării științifice, în grupul de lucru consacrat problemelor umanitare au continuat dezbaterile pe marginea propunerilor prezentate și au fost aduse în atenție noi propuneri. Reprezentantul țării noastre a expus considerentele României privind organizarea unei conferințe consacrate examinării unor fenomene cu implicații grave de ordin social, care afectează integritatea fizică și morală a omului, demnitatea umană — criminalitatea, alcoolismul, utilizarea drogurilor. S-a subliniat că o conferință de genul celei propuse de țara noastră ar avea ca scop studierea cauzelor care generează asemenea manifestări, precum și convenirea unor măsuri adecvate în sprijinul e- forturilor naționale pentru soluționarea acestor probleme.De asemenea, în ultima ședință plenară. Uniunea Sovietică, reafir- mînd propunerea sa anterioară privind organizarea ,1a Moscova a unei conferințe pentru problemele umanitare, a prezentat o serie de propuneri referitoare la aspecte esențiale ale drepturilor omului, cum sînt dreptul la muncă și necesitatea lichidării șomajului, soluționarea problemei locuințelor, alte aspecte din domeniul umanitar-.Totodată, în cadrul reuniunii a început o nouă etapă a lucrărilor, cea a redactării documentului final, în acest sens, de cîteva zile și-au început activitatea grupurile de redactare, care, pe baza propunerilor prezentate pînă în prezent în legătură cu marile probleme de pe ordinea de zi, urmează să sintetizeze elementele comune pentru a realiza o apropiere a pozițiilor, potrivit intereselor tuturor statelor participante, în același timp, așa cum s-a precizat în ultimele ședințe plenare, în a- ceastă nouă etapă vor putea fi prezentate în continuare idei și propuneri în toate problemele aflate în atenția reuniunii.

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. S. AlbaniaTIRANA 21 (Agerpres). — Adunarea Populară a R.P.S. Albania a aprobat componența și programul Consiliului de Miniștri, condus de Adil Carcani. Besnik Bekteshi, Mânușii Myftiu, Vangjel Cerrava au fost desemnați vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri. Hekuran Isai a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru de interne. în noul guvern, Reis Mali- le și-a păstrat portofoliul Ministerului de Externe, iar Prokop Murra pe cel al Ministerului Apărării Populare.în programul noului. guvern sînt prevăzute principalele priorități economice înscrise in planul de dezvoltare pe perioada 1986—1990, aprobat de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncii din Albania.

Acțiuni și luări de poziție pentru
stăvilirea cursei înarmărilor

Salvgardarea păcii și înfăptuirea dezarmării, tn primul rînd a 
dezarmării nucleare, continuă să preocupe in cel mai înalt grad opinia 
publică internațională. Astfel, in ultimele zile s-au înregistrat noi luări 
de poziție in sprijinul acestor deziderate majore ale întregii omeniri.BONN. — Membri ai secției din R.F.G. a organizației „Medicii pentru preîntimpinarea unui război nuclear" au afirmat, într-o conferință de presă, că in prezent nu există nici o sarcină., de mai mare importanță pentru omenire decit să facă tot ce este posibil pentru

vegia Intenționează să prezinte la următoarea sesiune a Consiliului N.A.T.O. o inițiativă privind înlocuirea actualei strategii a Alianței Atlantice cu una care să excludă folosirea armeiAstfel, guvernul norvegian va cere celorlalte țări membre ale blocului să se angajeze — ca și statele participante la Tratatul de la Varșovia — că nu vor recurge primele la arma nucleară în caz de conflict. De asemenea. Norvegia va insista pentru crearea unei zone denuclearizate In nordul Europei.

nucleare.
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1 MADRID. — Guvernul Spaniei ’ pornește de la faptul că teritoriul 
1 național nu poate fi folosit pentru Z a crea un pericol nuclear la adresa ) unor terțe țări — a declarat un re- ' prezentant al guvernului, răspun- zînd la o interpelare in parlament în legătură cu măsurile luate pentru a avea garanția că la bordul navelor flotei a Vl-a a S.U.A., care vizitează porturile spaniole la Marea Mediterană, nu se află arme nucleare. în răspuns se subliniază că guvernul Spaniei se pronunță împotriva amplasării, depozitării
*
t ..... ..........L sau introducerii de arme nucleare 7 pe teritoriul țării.4 BRUXELLES. — Buletinul „Les I Nouvelles Atlantiques", care apare ț la Bruxelles, informează că Nor-

STOCKHOLM. — Adresindu-'Se participanților la forumul mișcării muncitorești pentru pace din Suedia, ministrul de externe al țării, Sten Andersson, a subliniat necesitatea ca producția de arme chimice să înceteze și ca stocurile existente de asemenea arme să fie lichidate. El a afirmat că realizarea unor progrese in cadrul negocierilor pe această temă ar avea . un efect pozitiv asupra eforturilor care se fac în prezent în domeniul dezarmării.

ORIENTUL MIJLOCIU
Măsuri pentru asigurarea 

securității în Beirutul de vestDAMASC 21 (Agerpres). — Președintele Siriei. Hafez al Assad, a primit la Damasc pe primul ministru libanez, Rashid Karame, președintele Adunării Naționale, Hussein al Husseini, liderul mișcării Amal, Nabih Berri, președintele Partidului Socialist Progresist, Walid Joumblatt, și alte personalități libaneze care au solicitat autorităților siriene să acorde ajutor militar pentru asigurarea securității în sectorul de vest al Beirutului ’— relatează agenția S.A.N.A.. citată de agențiile T.A.S.S, și Taniug.A fost, hotărîtă constituirea unor forțe de securitate mixte formate din trupe regulate libaneze și subunități siriene, care vor asigura paza cartierelor de locuințe și a celor comerciale, instituțiilor de stat, ambasadelor străine. Va fi controlat traficul rutier in zona aeroportului Beirut. Totodată, precizează agenția S.A.N.A., s-a decis dizolvarea formațiunilor armate ale partidelor și organizațiilor politice din Beirutul de vest.BEIRUT 21 (Agerpres). — Locuitorii taberei de refugiați palestinieni Chatila de lingă Beirut au cerut ridicarea de urgență a asediului impus asupra taberei de către milițiile Amal pentru a se permite intrarea de alimente și medicamente și evacuarea răniților. informează agenția W.A.F.A. S-a subliniat că cei 1 500 locuitori ai taberei sînt confruntați cu o foamete gravă.
Crește datoria externă 

a țărilor în curs 
de dezvoltare

Vn raport a! B.I.R.D.WASHINGTON 21 (Agerpres). — La Washington a fost dat publicității textul preliminar al raportului „Datoriile țărilor în curs de dezvoltare. 1986—1987" elaborat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare — B.I.R.D. (Banca Mondială). Cifrele indică o creștere a datoriei externe a acestui grup de țări in cursul anului 1986 cu 43 de miliarde de dolari, totalul datoriilor ridicindu-se la nivelul uriaș de 1 035 miliarde de dolari.Autorii raportului estimează că în anul 1987 se va înregistra o creștere cu aproape 9 la sută a sumei pină la nivelul de 1 080 miliarde dolari.Raportul subliniază că datoriile externe enorme ale țărilor în curs de dezvoltare se constituie într-o a- devărată „cămașă de forță" care împiedică aceste țări să realizeze o dezvoltare economico-socială corespunzătoare.
O decizie care provoacă 

nemulțumirea 
țărilor mici din C.E.E.BRUXELLES 21 (Agerpres) — Re- ferindu-se la reuniunea miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din principalele state occidentale industrializate, ce începe duminică la Paris, ministrul de finanțe al Belgiei, Mărk Eyskens, a exprimat „profunda dezamăgire" a țărilor mici din C.E.E. în legătură cu faptul că Piața comună, ca organism, nu a fost invitată să participe la dezbateri, relatează agenția China Nouă. Această decizie arată că „cei șapte mari" doresc să rezolve problemele lor economice pe seama țărilor mici, a spus el. Mark Eyskens a adăugat că participarea la această reuniune a numai patru țări din C.E.E. — Franța, R.F.G., Marea Britanie, Italia — dovedește că nu există coeziune între partenerii comunitari.
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WASHINGTON — Președintele Asociației americane pentru controlul înarmărilor. Spurgeon Keeny, a condamnat, într-un articol publicat în „Los Angeles Times" și citat de agenția T.A.S.S.. încercările Administrației S.U.A. de a interpreta într-o manieră vederile tratatului U.R.S.S. în domeniul rachetă (Tratatul menționat că aceste gate de dorința Casei Albe de a continua realizarea programului militar spațial cunoscut sub numele de „războiul stelelor", vizează eli- l minarea unor elemente importante . ale acordului, ceea ce ar antrena o 1 cursă și mai nestăvilită a înarmări- l lor. ■

arbitrară pre- încheiat cu apărării anti- A.B.M.). El a încercări, le-

GENT1ILE DE PRESA
e scurt

SUB AUSPICIILE ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE SOVIETO-RO- MANA, la Casa prieteniei . din Moscova a avut loc o întilnire a ambasadorului țării noastre in U.R.S.S., Ion M. Nicolae, cu membri ai Conducerii Centrale și activiști ai asociației. Ambasadorul țării noastre a înfățișat pe larg realizările obținute de România, sub conducerea P.C.R., în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual aî întregului popor, îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

L

SESIUNE. La sediul O.N.U. din New York s-au încheiat lucrările sesiunii Consiliului de Administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Dezbaterile au pus în evidență situația dificilă care se menține în lume tn domeniul acordării asistenței pentru dezvoltare. contradicțiile dintre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare in problema fundamentală a instaurării noii ordini economice internaționale.

AL 24-LEA STAT AL INDIEI. 
Teritoriul indian Arunachal Pra
desh a devenit cel de-al 24-lea stat 
al țării, iar Bhisma Narayen a de
pus jurămintul ih calitate de guver
nator al acestui stat situat in nord- 
estul Indiei.GREVA. — La Genova a început o grevă de 48 de ore a muncitorilor portuari. Ei se pronunță împotriva intenției administrației de a concedia circa 900 de lucrători ai portului, din totalul de 2 500. Muncitorii portuari din alte orașe ale Italiei și-au manifestat solidaritatea cu acțiunea docherilor din Genova. In același timp, sindicatul de ramură a anunțat o grevă națională pentru data de 26 februarie In sprijinul revendicărilor muncitorilor portuari.

O MANIFESTAȚIE DE PROTEST 
A MUNCITORILOR AGRICOLI a 
avut loc in orașul francez Vannes. 
Fermierii și-au exprimat dezacor
dul față de o serie de ăectzii in do
meniul prețurilor adoptate sub pre- I 
siunea Pieței comune. Pentru im- 
prăștierea demonstranților au fost 
mobilizate detașamente întărite ale , 
poliției. S-au produs ciocniri, șapte 
pefsoane fiind rănite, relatează a- I 
gențiile de presă.DUPĂ UN TRIPLU TRANS
PLANT. Davina Thompson, primul 
om din lume care a suferit un tri
plu transplant, de inimă, ficat și 
plămîni, în luna decembrie a anu
lui trecut, a părăsit spitalul, au a- 
nunțat autoritățile medicale de la 
Londra. Starea pacientei a înregis
trat un progres remarcabil, ceea ce 
a permis medicilor să o externeze, 
într-o declarație făcută la ieșirea 
din spital, Davina Thompson, care 
este in virstă de 35 de ani, a spus 
că se simte „ca și cum s-ar fi în- 
timplat un miracol". Niciodată nu 
aș fi crezut că imi voi reveni atit de 
repede și mă coi simți atit de bine, 
a declarat ea.

I
DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE. Consiliul de Securitate nu a putut adopta proiectul de rezoluție privind obligativitatea unor sancțiuni cuprinzătoare împotriva regimului rasist de la Pretoria, Statele Unite și Marea Britanie recurgînd la dreptul de veto, transmit agențiile de presă. Proiectul de rezoluție propus de un grup de țări nealiniate prevedea interzicerea cooperării cu R.S.A. în domeniul nuclear și militar, ca și alte sancțiuni economice și financiare de amploare. Documentul a întrunit 10 voturi favorabile. împotriva sa a votat, de asemenea, reprezentantul R.F.G., tn timp ce Franța și Japonia s-au abținut.
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