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Înscriind un moment marcant, de mare însemnătate pentru dezvoltarea

colaborări multilaterale prietenești româno-congoleze

S-A ÎNCHEIAT vizita oficială de prietenie 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, 
In republica populară congo

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

AU REVENIT ÎN PATRIE
Mii de oameni ai muncii din Capitală, dînd glas sentimentelor 
întregului popor, au exprimat profunda satisfacție și mîndrie 
pentru rezultatele deosebit de rodnice ale noului itinerar 

de pace, prietenie și cooperare în țări ale Africii

Vineri, 3 aprilie, s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie întreprin
să în R.P. Congo de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. la invitația tova
rășului Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Congo.

înaintea plecării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit cu 
tovarășul Denis Sassou Nguesso, 
întretinindu-se în aceeași atmosfe
ră prietenească, ce a caracterizat 
întreaga desfășurare a vizitei.

De la reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șî tovarășa 
Elena Ceaușescu. împreună cu to
varășul Denis Sassou Nguesso, s-au 
îndreptat spre aeroport, unde 
domina o ambiantă entuziastă, 
creată de vibrantele manifestări 
populare ale miilor de locuitori ai 
capitalei venifi să-i conducă cu 
alese sentimente de prietenie pe 
solii poporului român.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Congo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șt 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost, 
apoi, salutați de membrii Biroului 
Politic al C.C. al P.C.M., ai guver
nului. de alte persoane oficiale 
congoleze. Erau prezenți șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Brazzaville.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un cald 
rămas bun de la tovarășul Denis 
Sassou Nguesso. Cei doi conducă
tori de partid și de stat și-au strîns 
mîinile, s-au îmbrățișat cu pri
etenie.

Prin întreaga ei desfășurare, prin
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rezultatele la care s-a ajuns, vizita 
a reprezentat un eveniment de 
deosebită însemnătate in cronica 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-congoleze, a deschis noi și 
rodnice perspective conlucrării 
multilaterale dintre cele două țări 

și popoare. Totodată, noul dialog 
la nivel înalt româno-congolez se' 
înscrie ca un moment de cea mai 
mare însemnătate pe calea adinei-* 
rii continue a conlucrării Republi
cii Socialiste România cu Republica 
Populară Congo, ca o nouă și eloc

ventă expresie a voinței tării 
noastre de a întări colaborarea cu 
popoarele africane, cu toate sta
tele care au pășit pe calea dezvol
tării libere, independente, ca o 
contribuție de seamă la promo
varea progresului și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au revenit, vineri, 3 aprilie, în Ca
pitală, după vizitele oficiale de 
prietenie efectuate în Republica 
Populară Angola — la invitația 
președintelui M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Angola, Jose Eduardo 
dos Santos, în Republica Zair — la 
invitația- președintelui fondator al 
Mișcării Populare a Revoluției, 
președintele Republicii Zair, Mo
butu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa 
Za Banga, și în Republica Popu
lară Congo — la invitația pre
ședintelui Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Congo, Denis Sassou Nguesso.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit în aceste vizite de to
varășii Dimitrie Ancuța, viceprim- 
ministru al guvernului, loan Totu, 
ministrul afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia sosirii, era împodo
bit cu drapelele partidului și sta
tului, care încadrau portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați

Timpul începe să se încălzească

Ritmul semănatului
— intensificat la maximum!

© Fiecare zi ciștigată Ia semănat asigură sporuri importante 
de recoltă

O Specialiștii au datoria să controleze permanent starea te
renului și să dirijeze utilajele unde se poate lucra cu prioritate

• Pentru intensificarea ritmului de lucru să fie folosite 
agregatele complexe de mașini agricole

© Grăbirea lucrărilor să fie însoțită de 
respectarea calității lor

preocuparea pentru

Ploile din ultimele zile, însoțite 
de scăderea temperaturii în unele 
zone ale tării, au accentuat și mai 
mult întîrzierile la semănat. Potri
vit datelor furnizate de Ministe
rul Agriculturii, pină în seara zilei 
de 2 aprilie fuseseră insămințate 
doar 276 000 hectare, 5 la sută din 
suprafața prevăzută.

După cum am fost informați la 
Institutul de meteorologie și hi
drologie, deși precipitațiile au îm
piedicat desfășurarea lucrărilor, ele 
au completat, pe mari suprafețe, 
rezerva de apă din sol pină la a- 
dincimea de un metru, fiind mai 
mare decit anul trecut. De aseme
nea, deși temperatura a scăzut. în 
sol ea s-a menținut la un nivel 
mai ridicat tocmai datorită acumu
lărilor înregistrate în zilele prece
dente. întrucit timpul a intrat in
tr-un proces de încălzire, se apre
ciază că, încă în cursul zilei de 
simbătă, temperatura solului va a- 
junge la 8—9 grade, exceptînd zo
nele submontane. Mai important 
este faptul că în zilele următoare 
vom asista la o creștere și mai ac
centuată a temperaturii, care va a- 
junge la 18—20 grade în aer și 10 
grade în sol, cu tendința de a de
păși 10 grade. Ca urmare, se va pu
tea trece și la semănatul culturilor 
termofile.

întîrzierile mari determinate de 
condițiile climatice, cerința de a nu 
se depăși epocile optime stabilite 

de membrii și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali.

Erau prezenți Kumbu-ki-Phoba 
și Henri Bounda, însărcinați cu 
afaceri ad-interim ai Republicii 
Zair și, respectiv, Republicii Popu
lare Congo la București, precum și 
membri ai celor două ambasade.

Grupuri de pionieri, de ti
nere și tineri au oferit, cu 
deosebit respect, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Mii de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene, aflați pe aeroport, au în
tâmpinat cu multă căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ova- 
țioriînd îndelung. Cei prezenți pur
tau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancarte cu urări 
la adresa partidului și a secreta
rului său general, fluturau steaguri 
roșii și tricolore, eșarfe și flori. S-a 
aclamat cu însuflețire „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu—România, pacea și 
prietenia !“. In această primire 
entuziastă și-au găsit o nouă și 
vibrantă reafirmare sentimentele 
de fierbinte dragoste și înaltă pre

fac necesar să se intensifice la 
maximum ritmul semănatului și al 
celorlalte lucrări de primăvară. A- 
ceasta presupune ca, peste tot, să 
se urmărească cu atenție, oră de 
oră, starea terenului, spre a se pu
tea stabili operativ unde să se lu
creze cu prioritate, ce măsuri de 
ordin organizatoric și tehnic să fie 
luate, pentru a se executa lucrări 
de cea mai bună calitate. Specia
liștii din unitățile agricole și din 
cadrul organelor agricole au dato
ria să urmărească starea terenului, 
nu în general, ci pe fiecare solă 
în parte, pentru că numai pe a- 
ceastă bază măsurile tehnice pre
conizate pot fi adaptate operativ 
condițiilor locale.

Potrivit recomandărilor Ministe
rului Agriculturii, important este ca 
în cel mai scurt timp, printr-o te
meinică organizare a muncii și fo
losirea, Ia întreaga capacitate a 
mijloacelor mecanice, să se încheie 
semănatul mazării, ovăzului, or
zoaicei de primăvară, sfeclei de 
zahăr, trifolienelor și plantarea car
tofilor timpurii, să se treacă la 
însămînțarea florii-soarelui, iar 
apoi a porumbului și soiei. Conco
mitent, peste tot să se acorde cea 
mai mare atenție calității lucrări
lor, astfel încît să se asigure obți
nerea de recolte mari în acest an. 
De altfel, ploile au creat condiții 
pentru a se lucra la un nivel su- 

țuire ale întregii noastre națiuni 
față de secretarul general al parti
dului, pentru abnegația și dăruirea 
cu care acționează pentru dezvol
tarea multilaterală a patriei, afir
marea tot mai puternică a Româ
niei socialiste pe plan internațio
nal, ca o țară liberă* demnă și 
înfloritoare.

S-a dat expresie, de asemenea, 
adeziunii unanime la politica ex
ternă, dinamică, constructivă, a 
partidului și statului nostru, satis
facției tuturor cetățenilor patriei 
față de rezultatele rodnice ale noii 
solii de pace, prietenie și co
laborare pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a pur
tat-o pe pămîntul Africii, vizite 
care se înscriu ca momente de cea 
mai mare însemnătate pe calea 
întăririi continue a conlucrării 
României cu țările de pe acest 
continent, ca o contribuție de 
seamă la cauza generală a păcii, 
cooperării și progresului tuturor 
popoarelor, a făuririi unei lumi 
fără arme șt războaie, o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu simpatie manifestărilor 
entuziaste, pline de căldură, ale 
locuitorilor Capitalei prezenți pe 
aeroport.

perior de calitate. Specialiștii a- 
preciază, de exemplu, că la pregă
tirea terenului, cu prioritate, tre
buie să se folosească combinatorul, 
unealta cea mai eficientă, cu con
diția ca terenul , să fie fără resturi 
vegetale. Aceasta va asigura atît 
grăbirea lucrărilor, cit și reduce
rea costului lor. De asemenea, este 
necesar să fie folosite agregatele 
complexe de mașini agricole, , a- 
ceasta fiind de natură să realize
ze o productivitate ridicată la pre
gătirea terenului și semănat.

în întreaga lor activitate, desfă
șurată în această perioadă in agri
cultură, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare și orga
nele agricole au datoria să asigure, 
intensificarea la maximum a lu
crărilor. cîștigarea' fiecărei ore și 
zile bune de lucru, spre a 
se scurta timpul de semănat.’ Așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului la plenara din martie a 
C.C. al P.C.R., printr-o temeinică 
organizare a muncii, prin ordine și 
disciplină desăvîrșite perioada exe
cutării lucrărilor agricole să fie 
scurtată cit mai mult. Deosebit de 
important este acum ca pretutin
deni să fie executate concomitent 
toate lucrările de sezon, semănatul 
multor culturi suprapunindu-se. E- 
fectuarea tuturor lucrărilor in ter
mene scurte și de calitate bună 
va asigura obținerea de recolte 
mari în acest an.
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Un imperativ al eficienței muncii:

BUNI SPECIALIȘTI - BUNI REVOLUȚIONARI
Atingerea obiectivului strategic fundamental 

al actualului cincinal — trecerea României pînă 
în 1990 de la stadiul de țară în curs de dez
voltare la stadiul de țară socialistă mediu 
dezvoltată — presupune, așa cum prevăd istori
cele hotărîri ale celui de-al Xlll-lea Congres al 
partidului, dezvoltarea intensivă a industriei, 
agriculturii, a celorlalte ramuri de activitate, 
înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice și a 
noii revoluții agrare, realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții întregului popor. Documentele 
de partid, cuvîntările secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, avînd în

vedere cerințele acestui amplu și complex proces 
de înnoire, circumscriu cu claritate sarcini și 
obiective imediate a căror înfăptuire implică din 
partea organelor și organizațiilor de partid, a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii spirit 
creator, competență, răspundere.

Un rol deosebit de important în înfăptuirea a- 
cestor sarcini îl au inginerii, maiștrii, tehnicienii, 
prin implicarea lor nemijlocită în asigurarea des
fășurării, la un nivel superior, a proceselor de 
producție. Referindu-se la necesitatea legării mai 
strînse a specialiștilor de producție, la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din

20 februarie a.c. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Producția se hotărăște jos - și acolo 
trebuie să se vadă cum se. lucrează, ce pro
bleme sint ? Acolo se poate vedea cum se 
aplică tehnologiile, cum le-a înțeles muncitorul 
și dacă are tot ce trebuie pentru aceasta I" In 
ce măsură aceste preocupări și-au găsit oglin
direa in conferințele de partid pentru dări de 
seamă și alegeri, ce anume au stabilit comu
niștii pentru o mai puternică implicare a spe
cialiștilor în desfășurarea proceselor de pro
ducție? — iată tema investigațiilor de față in 
cîteva unități industriale.

Formelor muncii politico-organizatorice
— un conținut concret

Cu cîțiva ani în urmă, întreprin
derea de aparataje și accesorii din 
municipiul Alexandria era confrun
tată cu serioase dificultăți. Pe 
atunci explicația acestei situații era 
căutată în existența unor cauze 
obiective, trecîndu-se cu vederea că, 
în bună parte, neîmplinirile se da
torau activității defectuoase a co
lectivului. La prima vedere, nici 
organizației de partid nu i se putea 
reproșa că nu desfășoară o muncă 
politico-organizatorică corespunză
toare. Adunările în organizațiile de 
bază și plenarele comitetului de 
partid se țineau cu regularitate, 
planurile de muncă erau întocmite 
la timp, la comitetul de partid pu
teai primi răspunsuri imediate pri
vind activul de partid, comisiile pe 
probleme, organizarea învățămîntu- 
lui politico-ideologic etc. Nu aceleași 
răspunsuri prompte puteau fi date 
despre eficiența acestor activități. 
Trăgînd concluziile necesare, orga
nizația de partid din această între
prindere și-a dat seama că, datorită 
și lipsei de experiență, aluneca pe 
lingă problemele de fond, că activi
tatea politico-organizatorică dădea 
dovadă de formalism în detrimentul 
unei ancorări a acesteia în realită
țile întreprinderii. In acest sens, 
comitetul de partid, organizațiile de 
bază au trecut cu fermitate la 
abordarea directă a problemelor de 
producție, străduindu-se ca ele să re
prezinte conținutul formelor muncii 
politico-organizatorice. Un exemplu 
concludent în acest sens îl repre
zintă și modul în care cunoștințele 
specialiștilor, forța lor de creativi
tate au fost puse in valpare.

Așa cum s-a subliniat în dezba
terile conferinței de dare de seamă 
și- alegeri, un exemplu concret de 
implicare a specialiștilor îl constituie 
materializarea unei bune părți din 
prevederile programului de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a proceselor de producție. Astfel, 
stadiul înfăptuirii programului a 
fost analizat în mal multe rînduri 
în ședințe oomune ale comitetului de 
partid șl ale consiliului oamenilor 
muncit De asemenea, comisiile pe 
probleme ale comitetului de partid 
și comisiile pe domenii ale consi
liului oamenilor muncii și-au înscris 
printre preocupările lor diferite o- 
biective ce decurg din programul de

Perfecționarea pregătirii profesionale 
— preocupare neîntreruptă

în centrul dezbaterilor conferin
ței de dare de seamă și alegeri a or
ganizației de partid din secția pre
lucrări pompe de injecție în linie a 
întreprinderii de mecanică fină Si
naia s-a situat realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan, în condițiile ri
dicării permanente a nivelului teh
nic și calitativ al producției. Pornind 
de la realizările în general bune ale 
secției, dar și de la lipsurile din 
perioada care a trecut de la alegerile 
de partid precedente, darea de sea
mă și cei care au luat cuvîntul au 
insistat asupra introducerii rapide în 
producție a progresului tehnic și a- 
plicării unor forme superioare de 
organizare a muncii, căi obligatorii 
pentru a obține rezultate în produc
ție la nivelul exigențelor actuale. 
Cum, prin ce mijloace, în ce di
recții va trebui concentrată în vi
itor activitatea organizației de par
tid pentru a răspunde acestor impe
rative ? Sensul acestei întrebări a fost 
prezent în întreaga desfășurare a 
conferinței. „Toți conducătorii lini
ilor de fabricație, tehnologii, cadrele 
tehnice trebuie să se implice mai 
mult în organizarea fiecărui loc de 
muncă — spunea în cuvintul său 
comunistul Valeriu Popescu. Nu ne 
vom dovedi adevărați specialiști re
voluționari dacă ne vom limita la 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 
Noi trebuie să întrevedem viitorul, 
să-l pregătim acum, și aceasta prin 
formarea și dezvoltarea gîndirii teh
nice la toți oamenii muncii din sec
ție, prin permanente strădanii de 
promovare a noului".

O idee căreia i s-au asociat și alți 
vorbitori. Astfel, Vasile Voicu a pro
pus ca fiecare cadru tehnic din sec
ție să rezolve o problemă tehnică. 
Petre Dumitru a criticat faptul că 
unii oameni ai muncii din secție 
n-au înțeles că pregătirea profe
sională n-are vacanțe. „Cursurile de 
perfecționare profesională — a 
spus el — ne oferă cadrul ge
neral al pregătirii, dar perfec
ționarea nu încetează o dată cu 
absolvirea acestor cursuri. Ea trebuie 
să continue aici, in secție, la ma

Critica se materializează in 
propunerile pentru înlăturarea lipsurilor

Dominanta conferinței comitetului 
de partid de pe platforma industria
lă nr. 2 a întreprinderii „Indepen
dența" din Sibiu a constituit-o anali
za și dezbaterea a două probleme 
esențiale ale producției : calitatea și 
rebuturile. Cauzele unor stări nega
tive de lucruri în această privință, 

perfecționare a organizării și moder
nizare a producției. Totodată, s-a 
încetățenit practica raportării de că
tre specialiști în plenarele comitetu
lui de partid și în adunările generale 
ale comuniștilor despre modul în 
care și-au onorat sarcinile și răspun
derile primite în acțiunea de perfec
ționare și modernizare a producției.

Darea de seamă și participant» la 
dezbateri au amintit și numele mai 
multor specialiști care s-au eviden
țiat pină acum în această acțiune. 
Am reținut, de pildă, că prin mo
dernizarea tehnologiei de fabricație 
a ecranului pentru produsul convec
tor-radiator țip panou se economi
sesc anual 50 tone de metal, ingine
rul Dan Drăgoi și tehnicianul Ema- 
noil Marinescu aducindu-și o con
tribuție deosebită la elaborarea și 
aplicarea acestei soluții tehnice. Una 
din acțiunile de mare importanța, 
care constituie un adevărat examen 
pentru colectivul întreprinderii, este 
cea privind asimilarea în fabricație 
a 20 de produse pentru centrala 
electrică nucleară de la Cernavodă. 
Colectivul de specialiști — între care 
inginerii Victor Bojan, Aurel Pîrlog, 
Gheorghe Pîrvu și subinginerul 
Stelian Ivan — au primit răspun
deri concrete în legătură cu acest 
program prioritar. Pînă în prezent, 
jumătate din cele 20 de produse au 
fost asimilate, restul aflindu-se în 
etape avansate ale procesului de 
lansare în fabricație. Și în acest 
caz s-a reușit o implicare activă a 
tehnologilor din proiectare în execu
ția efectivă a produselor, centrul 
muncii lor mutîndu-se în atelierul 
de prototipuri șt componente pen
tru produsele respective, ei inte- 
grîndu-se practic în activitatea mun-, 
citărilor și specialiștilor de aici. în 
acest fel, prin discutarea la fața 
locului a unor proiecte care la 
început păreau neclare, prin adap
tarea operativă a unor soluții teh
nice la cerințele producției, conlu
crarea ș-a dovedit fructuoasă. Dar, 
așa cum s-a subliniat în conferință, 
este nevoie în continuare să fie 
combătute cu toată exigența poziția 
pe care se situează unii specialiști 
„de a cere termene largi pentru 
studierea problemelor", „de a nu se 
grăbi“ pentru a nu fi apoi criticați 
„că n-au aprofundat lucrurile". 
(Stan Ștefan).

șini. specialiștii avînd datoria să a- 
corde asistență tehnică la fața lo
cului, să-i ajute pe muncitori să gă
sească soluții rapide și eficiente la 
problemele care se ivesc în proce
sul de producție".

Aceste intervenții, rupte din con
textul realităților secției, ar putea 
părea niște generalități. Sînt însă de 
avut în vedere situațiile concrete ale 
producției. Dacă, de pildă, specia
liștii ar fi fost mai operativi în in
troducerea unor îmbunătățiri la uti
lajele din dotare de la linia de axe 
cu came și la reglajul pompelor in 
linie pentru motorul de 65 CP, ar fi 
fost evitate unele dereglări care au 
afectat atît volumul producției, cît 
și calitatea ei. De asemenea, dacă 
„cercurile calității" și-ar fi îndreptat 
cu mai multă atenție activitatea spre 
aspectele concrete ale producției, 
procentul de pompe care au necesi
tat remedieri n-ar fi ajuns, în unele 
luni, la 16—18 la sută din totalul 
pompelor produse. Și în economisi
rea severă a metalului, în reducerea 
consumului de scule, secția dispune 
încă de importante rezerve care pot 
fi valorificate prin respectarea ri
guroasă a normelor de consum șl a 
disciplinei tehnologice, prin întro
narea spiritului gospodăresc la fie
care loc de muncă. Cuvîntul comu
nistului Ion Grama, atunci cînd a 
subliniat necesitatea ca toți cei care 
concură la realizarea pompelor de 
injecție să manifeste mai mult spirit 
de inițiativă, să participe mai activ 
la rezolvarea problemelor tehnice pe 
care le ridică amplul program de 
perfecționare a organizării si de mo
dernizare a producției în secție, sin
tetizează una din concluziile care 
s-au desprins din desfășurarea con
ferinței. Intr-adevăr, transformările 
ce urmează să aibă loc în secție în 
acest an impun ordine și disciplină, 
responsabilitate și efort colectiv și, 
mai presus de toate, un mod supe
rior de a gîndi producția, organi
zarea din partea fiecărui comunist, a 
fiecărui om al muncii. (Ioan Mari
nescu).

așa cum a reieșit din darea de 
seamă și din dezbateri, au fost mul
tiple : deficiențe în asigurarea bazei 
tehnico-materiale, abateri de la dis
ciplina tehnologică, înregistrarea 
unui număr mare de absențe, învoiri, 
nefolosirea la capacitate a mași- 
nilor-unelte etc. Dar, dincolo de 

aceste aspecte. în dezbateri s-au 
făcut foarte des referiri la lo
cul și rolul specialistului în pro
cesul de producție, ca o condiție sine 
qua non a calității. S-a înțeles ast
fel faptul că, fără o analiză profun
dă a cauzelor care au determinat 
neajunsurile și neîmplinirile din 
activitatea colectivului secției, nu 
vor putea fi adoptate măsuri cores
punzătoare pentru depășirea dificul
tăților. Care au fost aceste neajun
suri și deficiențe, așa cum le-au rele
vat comuniștii Moise Gîndilă, Teo
dor Hășmășan și alții ? Colectivul de 
analiză a rebuturilor a existat mai 
mult pe hîrtie. Controlorii din sec
ție nu-și fac datoria, nu lucrează 
după documentație. Nu toți ingine
rii și tehnicienii sînt implicați direct 
în asigurarea bunei desfășurări a 
procesului de producție. Tehnologi
ile nu sînt adecvate condițiilor și 
gradului de dotare al secției. Conlu
crarea între proiectanți și comparti
mentele de execuție lasă de dorit. 
Progresul tehnic își croiește încă 
destul de greu drumul spre produc-, 
ția curentă. Calitatea pieselor turna
te nu este întotdeauna corespunză
toare, determinînd un volum mare 
de prelucrare, cu efecte , nedorite 
asupra productivității muncii.

Toate acestea au fost constatări 
lucide, la obiect. Critica s-ar fi oprit 
însă la jumătatea drumului dacă 
n-ar fi fost însoțită și de propuneri 
practice pentru înlăturarea lipsurilor 
înfățișate. Este un merit incontesta
bil al conferinței, o dovadă a carac
terului de lucru al dezbaterilor fap
tul că pentru toate aspectele nega
tive arătate au fost avansate soluții, 
căi și metode pentru îmbunătățirea 
activității de producție, cu prioritate 
în ceea ce privește munca cadrelor 
tehnice. Iată cîteva dintre ele : con
ducerea secției turnătorie să contro- •*<i> UAVtUir- . , J. -Al** »■ ' 17 j|

Exigență și responsabilitate comunistă 
în promovarea progresului tehnic

„Unele soluții adoptate nu au fost 
verificate in detaliu, ceea ce a ne
cesitat reluări și reconsiderări..." „O 
serie de lipsuri din proiectare au de
terminat întirzierea punerii în func
țiune a unor obiective". „Sub nive
lul cerințelor au lucrat colectivele...". 
„Nu s-a manifestat suficientă preo
cupare in introducerea calculatoare
lor de proces in vederea creșterii 
productivității muncii". „Materialele 
prezentate in adunările de partid nit 
au vizat întotdeauna aspectele esen
țiale ale muncii proiectanților..." Sînt 
cîteva spicuiri din darea de seamă și 
din intervențiile participanțilof Ia 
dezbateri din conferința de partid 
de la Institutul de inginerie tehno
logică și proiectare pentru industria 
metalurgică — București. Toate a- 
ceste referiri au fost invariabil înso
țite de nominalizări, de aprecieri ale 
spiritului de responsabilitate.

In perioada care a trecut de la 
precedenta conferință de dare de 
seamă și alegeri, colectivul institu
tului a obținut rezultate remarcabi
le. Iată cîteva mai concludente : prin 
participarea directă la lucrările de 
montare și reglare, specialiștii de 
aici au contribuit la punerea în func
țiune a unor importante obiective, 
printre care Instalațiile de degazare 
a oțelului în vid de la combinatele 
siderurgice din Galați și Hunedoara, 
proiectate în concepție proprie și 
dotate in întregime cu echipamente 
fabricate în țară ; elaborarea ingi
neriei tehnologice și detaliilor de 
execuție pentru utilaje, echipament 
și instalații necesare înfăptuirii tu
turor obiectivelor din cadrul etapei 
a Il-a de modernizare a industriei 
siderurgice ; punerea în funcțiune a 
unei linii tehnologice complexe pen
tru turnarea mecanizată a feroaliaje
lor.

Punînd față în față rezultatele 
obținute și numeroasele observații 
critice făcute în cadrul conferinței, 
s-ar putea ridica întrebarea dacă nu 
cumva avem de-a face cu o con
trazicere. Da, dar numai în aparen
ță. Tocmai un asemenea mod de 
abordare a problemelor explică, în 

Așa cum reiese si din relatările de față, implicarea mal puternică 
■ specialiștilor în buna desfășurare a proceselor de producție reprezintă 
o temă de care s-au ocupat îndeaproape conferințele de dări de seamă 
și alegeri. Un lucru firesc dacă ținem seama de rolul hotărîtor pe care 
îl au specialiștii pe întregul flux de fabricație — de la proiectare pînă 
la realizarea produsului finit. Modul în care a fost însă abordată această 
temă diferă. în unele dări de seamă, această temă a fost amintită doar 
în treacăt, într-un paragraf. De asemenea. în multe din hotărîrile adop
tate de conferințe, necesitatea integrării specialiștilor în realitățile de 
zi cu zi ale producției a apărut sub forma unor enunțuri generale, de 
principiu, lipsind măsurile practice privind atit valorificarea mai intensă 
a potențialului de cunoștințe tehnice ale inginerilor, maiștrilor și tehnicie
nilor. cît și perfecționarea permanentă a pregătirii lor profesionale. După 
cum se știe, multi specialiști fac parte din activul comitetelor de partid 
din întreprinderi. In unele cazuri, activitatea specialiștilor nu este ana
lizată sub raportul cuprinderii lor ip colectivele activului de partid sau 
al contribuției lor în cadrul activității diferitelor organisme ale demo
crației muncitorești revoluționare.

Un foarte important domeniu al muncii de partid îl reprezintă acti
vitatea politico-ideologică de formare a omului nou. de ridicare a con
științei revoluționare a oamenilor muncii. Pe alocuri însă munca spe
cialiștilor este desprinsă din acest larg context, insistîndu-se prea puțin 
asupra îndatoririlor specialistului comunist de a se angaja cu întreaga 
sa capacitate, dincolo de obligațiile strict profesionale. în lupta pentru 
afirmarea viguroasă a noului, pentru promovarea largă a progresului 
tehnic.

Semnalăm aceste minusuri desprinse din desfășurarea unor confe
rințe de dări de seamă și alegeri și le supunem atenției noilor organe 
de partid în vederea înlăturării lor. spre a deteripina și pe această cale 
creșterea mai puternică a contribuției specialiștilor la înfăptuirea pro
gramelor și hotărîrilor adoptate de conferințele de partid, implicit la 
traducerea neabătută în viată a obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Ieze îndeaproape modul în care ca
drele tehnice din secție — toate la 
un loc și fiecare in parte — iși fac 
datoria, iar inginerii tineri și șefii 
de echipă de aici să sprijine munca 
fiecărui muncitor ; membrii atelie
rului nr. 4 proiectare să fie prezenți 
în turnătorie în momentele cînd se 
execută piesele turnate și să nu se 
mărginească doar la a citi buletinele 
de laborator ; ateljerele de proiec
tare să revizuiască și să refacă toate 
tehnologiile și să se preocupe de noi 
dotări și mecanizări care să ușureze 
munca oamenilor și să contribuie la 
creșterea productivității muncii ; în
ființarea unui atelier de proiectare 
în secția utilaj metalurgic, persona
lul acestuia urmind să fie retribuit 
în funcție de veniturile pe care le 
realizează colectivul secției.

Calitatea producției depinde într-o 
măsură hotărîtoare de calitatea mun
cii specialiștilor, aceasta a fost una 
din principalele concluzii conturate 
în cadrul conferinței de partid. în
treprinderea „Independența" dispune 
de un corp mare de specialiști (peste 
300 de ingineri, subingineri și tehni
cieni), a căror capacitate a fost do
vedită în repetate rînduri. Dar o mai 
adîncă, mai concretă și mai respon
sabilă implicare a acestora în pro
cesul de producție ar fi de natură 
să înlăture unele greutăți cu care 
se confruntă întreprinderea. De 
aceea. în hotărîrea adoptată de con
ferință a fost înscrisă, ca o proble
mă prioritară, antrenarea mai activă 
și implicarea mai adîncă a specialiș
tilor în activitatea de producție. In 
acest sens urmează să se continue, 
într-o variantă nouă, cursurile spe
ciale organizate pentru specialiștii 
întreprinderii, în colaborare cu Insti
tutul de subingineri din Sibiu. (Ion 
Onuc Nemeș).

fond, realizările obținute. In institut 
se' resimte puternic un înalt spirit 
de ordine și disciplină, afirmarea 
spiritului critic și autocritic este o 
atitudine firească, responsabilitatea 
comunistă se vădește în strădaniile 
permanente ale întregului colectiv 
de a fi promotor neobosit al pro
gresului tehnic. Numai că pe toate 
acestea conferința de partid le-a 
privit în perspectiva dialectică a 
perfectibilității, pornind de la măsu
ra reală a propriilor posibilități.

în consens cu obiectivele actualu
lui cincinal, cu exigențele formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conferința de dare de seamă și 
alegeri din acest institut a stabilit o 
arie precisă de preocupări : orienta
rea activității comuniștilor, a tuturor 
proiectanților spre elaborarea de 
tehnologii noi, cu consumuri mate
riale și energetice reduse și care să 
asigure îmbunătățirea calității pro
duselor ; realizarea de instalații pen
tru recuperarea materialelor și a 
resurselor energetice refolosibile și 
valorificarea acestora ; creșterea 
productivității muncii prin automati
zarea și robotizarea proceselor de 
producție ; îmbunătățirea activității 
de export.

Conferința a racordat această 
problematică de întreaga activitate 
politico-organizatorică desfășurată de 
organizația de • partid din institut. 
Astfel, primirile în partid, stimu
larea criticii și autocriticii. îndru
marea organizațiilor de masă și ob
ștești. funcționarea organismelor ■ de 
conducere colectivă, controlul înde
plinirii hotărîrilor. conținutul învă- 
țămintului politico-ideologic, diver
sele forme de perfecționare a pre
gătirii profesionale și altele sînt 
tot atitea laturi ale muncii politico- 
organizatorice ce vor fi concentrate 
în viitor cu mai multă vigoare spre 
creșterea răspunderii specialiștilor 
institutului față de onorarea exem
plară a îndatoririlor lor profesionale 
și. implicit, spre ridicarea întregii 
activități la un nivel calitativ supe
rior. corespunzător exigențelor for
mulate de conducerea partidului. 
(Constantin Varvara).

Răzbate pînă la noi zumzetul spe
cific marilor orașe. In apartamentul 
cu trei camere, mobilat cu gust, plu
tește un aer sărbătoresc și nu știm, 
oare glastra în care tinăra stăpînă a 
casei, Viorica Jimblaru — în vîrstă 
de numai 25 de ani — păstrează, 
laolaltă, florile aduse deunăzi de 
soțul ei și pe cele aduse in dar de 
„ziua mamei" de feciorul „cel mare" 
(Marius-Nicolae, o gîgilice de 4 ani) 
să fie „izvorul" ? Sau, poate, gingu- 
ritul din leagăn, de unde micul 
Laurențiu a „adresat" astăzi primul 
zîmbet fericitei mame. sau poate 
chipul cuceritor al mijlociului, în 
vîrstă de numai un an și jumătate... 
De bună seamă, totul. Și zîmbet, și 
gîngurit, și brațe întinse spre fetișca
na parcă deghizată- în mămică, 
dar mămică fără cusur. cum ne 
asiguraseră. cadrele medicale ce-1 
trec deseori pragul casei, de cînd 
s-a anunțat, cu 
ani în urmă, so
sirea pe lume a 
lui Marius.

— Aveți trei 
băieți, toți trei 
aduși pe lume de 
cînd locuiți în cel 
mai tînăr oraș al 
țării, în Rovinari.

— Așa este. Ma
rius s-a născut la 
baracă — vreau 
să spun cînd lo
cuiam la baracă, însă de născut i-am 
născut pe toți trei în Tîrgu Jiu, la 
spital. Dar, așa, ca să vedeți cum a 
evoluat orașul nostru, oraș fără 
nimic altceva decit pămintul pe care 
ș-a ivit și, bineînțeles, comoara de 
cărbune de dedesubt, puteți să re
țineți că primii copii ai Rovinarilor 
s-au născut la baracă. Și noi 
sîntem dintre cei ce au pus temelii 
orașului. Sîntem copii de țărani din 
Gorj, din comunele cu pămintul cel 
mai sărac, cel mai zgîrcit pentru 
agricultură. Mineritul era în plin 
avînt și soțul m-a convins să ne 
alăturăm celor ce porneau, cu ro
mantism și încredere, spre Rovinarii 
începutului. Cînd s-a născut al 
doilea copil al nostru, Ovidiu, erau 
înălțate blocurile, primiserăm apar
tament, se tăiau bulevarde, se plan
tau tei și plopi și flori în lungul 
străzilor... Acum e suficient să 
aruncați privirea pe fereastră : ați 
mai văzut multe orașe atît de fru
moase ca al nostru ?

— Trebuie să recunoaștem că are 
ceva cu totul aparte ; dar vedem 
că nu s-a terminat încă de construit 1 
Ce se înalță acolo ?

—- Noul spital, un spital modern, 
cu maternitate, cu secție de pedia
trie... Cu un surîs : băieții s-au 
născut, tustrei, la Tîrgu Jiu. Al 
patrulea copil, și sper să fie fetiță
— că eu așa mi-am dorit mereu și 
mereti a fost pe cum și-a dorit soțul
— se va naște... peste drum de casa 
părintească.

— Și dacă va fî tot băiat ?... — 
intervine soțul, făcîndu-ne un mic 
semn de complicitate.

Rîdem cu toții. Viorica nu-I răs
punde ce se va întîmpla dacă va fi 
tot băiat... Se poate ghici însă că 
această tînără familie, ce crește o 
dată cu orașul, are temelii trainice,

CONTRASTE ÎN CIVILIZAȚIA COMERȚULUI

Cu o mină pe cîntar și cu alta în buzunar?
Repetăm o sarcină bine cunoscută, dar de o asemenea importanță 

incit orice prilej de reamintire este binevenit : cerința ca actualul cin
cinal să se caracterizeze prin realizarea unei noi calități in toate dome
niile de activitate. Pe lingă experiențe pozitive, prezentate pe larg în 
ziarul „Scinteia", există și unele atitudini care contrastează cu cerințele 
unui comerț civilizat. Acesta este și conținutul articolului de față.

De la bun început se cuvine o pre
cizare, impusă de viață, de experien
ța și mentalitățile care se mai intil- 
nesc în practică în legătură cu noua 
calitate în comerț. Există o anumită 
„viziune minimală", exprimată prin 
părerea că doar un act de incorec
titudine, de neserviabilitate ar de
nota că nu s-a atins într-o unitate 
sau alta noua calitate, pe cînd 
absența unor asemenea abateri ar 
semnifica automat „atingerea noii 
calități". Desigur, cînd este vorba de 
activități puse in mod direct in sluj
ba oamenilor muncii, nici nu s-ar 
putea aminti de o nouă calitate fără 
a se fi asigurat in prealabil — subli
niem în prealabil — corectitudinea, 
atenția, gentilețea și celelalte condiții 
elementare ale bunei serviri. Solici
tudinea profundă, întemeiată ps 
competență, răbdare, pe dorința sin
ceră de serviabilitate, la fel cu ope
rativitatea și promptitudinea, polite
țea și chiar gentilețea, constituie 
dovezile dorite și așteptate ale unui 
nou fel de a gîndi și a munci. Ele 
presupun asigurarea mai metodică și 
mai fermă a bunei serviri, creșterea 
considerabilă a spiritului de răspun
dere, găsirea unor forme superioare 
de participare la îmbunătățirea apro
vizionării, de satisfacere a trebuin
țelor cetățenilor.

Să analizăm această cerință por
nind de la un exemplu concret. Vîn- 
zătoarea Feleagă Aurelia de la 
un magazin alimentar a fost sur
prinsă încărcind cumpărătorii la 
plată. De cine ? Oare de colegii săi, 
de șeful ei, cum era firesc, avîn- 
du-se in vedere permanența prezen
ței acestora 7 Nu, ci de miliție. S-a 
agitat ca-n ceasul morții, dar și mai 
și s-a agitat... responsabilul. Nu 
pentru că ar fi fost mîhnit ori su
părat că i-a fost făcută unitatea de 
rîs, nu pentru că se topea de rușinea 
colegilor, superiorilor și, mai ales, a 
clientelei, nu pentru că nu-și putea 
ierta cum de s-a petrecut o astfel 
de faptă în subordinea lui, ci... pen
tru că nu știa cum s-o scape și s-o 
facă „basma curată" pe vinovată. 
In final, i-a cerut 1 500 de lei (a ob
ținut numai 1 300) cheltuieli „de re
prezentare"... că va face el ce-o face 
să nu ajungă dosarul în justiție. De
sigur, în justiție a ajuns și dosarul 
Aureliei Feleagă, pentru înșelarea 
cumpărătorilor, dar și dosarul 
„responsabilului protector", Lungu 
Gheorghe, pentru trafic de influență.

Am cerut mai multor lucrători din 
sfera comerțului părerea asupra 
acestui caz și am Intilnit unele răs
punsuri surprinzătoare :

— Cum să nu-i promită că o 
„scapă" dacă erau din aceeași uni
tate ? !

Ca și cum colegialitatea ar trebui 
să inspire solidarizarea la rău. O 
mentalitate care nu poate să nu dea 
de gindit.

Am verificat împrejurările comi
terii altor 25 de abateri — lipsă la 
cintar, încărcare la preț, rest in
corect. In nici unul din ele respon
sabilii nu s-au zbătut să-i acopere 
pe vinovați, pe motivul că le erau 
subalterni. Reținînd acest aspect po

de iubire și înțelegere, cimentate 
prin liantul cel mai durabil : copiii. 
Ei, cei care au început să dăruiască 
flori mamei, la concurență cu tatăl, 
ei, florile cele mai dragi și mai de 
preț ale vieții.

Este universul de liniște și de 
fericire al unei familii ca atîtea și 
atitea altele din cel mai tînăr oraș 
al țării — Rovinari. Asemenea aces
tei tinere familii este și familia 
soților Ion și Elena Niță, stabiliți in 
Rovinari din anul 1977. Și ei au 
locuit, la început, în colonia munci
torească, „la baracă" ; și ei, o dată 
cu ridicarea orașului, s-au mutat 
într-un apartament modern, abia 
construit. Ion Niță provine, ca și 
soții Jimblaru, dintr-o familie de 
țărani din Gorj ; are 8 frați, toți 
muncitori. Elena, soția sa, este din 
Todireni, județul Botoșani. Cei doi 
s-au cunoscut la Constanța, și-au 

Copiii orașului... 
cu un singur pensionar

scris, s-au revăzut și apoi și-au unit 
visele și destinele într-un singur, 
romantic început : începutul orașului 
de pe rovine, cu temeliile pe lignit 
și cu ferestrele scăldate în soare. 
Dezvoltarea ulterioară a mineritului 
și ridicarea, de la an la an, a orașu
lui i-au legat de Rovinari. Ion 
Niță lucrează ca lăcătuș la An
trepriza de construcții și montaje 
miniere Rovinari. Soția lucrează la 
școala generală din localitate. La 
Rovinari, „via Tîrgu Jiu", s-au năs
cut toți cei 5 copii ai lor : Florin, 
elev în clasa a IlI-a, Ion — clasa I, 
Elena-Liliana, în vîrstă de 5 ani, 
Florentina — 3 ani și Viorica-Alina, 
născută la 6 noiembrie 1986...

Destine de familii tinere, ca niște 
cărți deschise în care nu e greu să 
prevezi ce va urma : alte și alte 
mlădițe vor înflori în casele acestea 
tinere și trainice, în tînărul și 
trainicul oraș cu porțile deschise spre 
viitor.

Asemenea Elenei Niță, alte tinere 
mame — Jenica Popescu, Veronica 
Dăiesei, Florica Berbecel —semîn- 
dresc cu pruncii lor, care au vîrstă 
puțină a celui mai tînăr oraș al țării, 
dar, ca și tînărul oraș, au un viitor 
frumos conturat, un viitor luminos 
pentru care cresc, pe care îl visează 
și ii cintă.

Acest oraș mineresc, ctitorit de 
secretarul general al partidului. 
Minerul de onoare al țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, deși a 
luat ființă abia în decembrie 1981, 
respiră aerul așezat, matur al tu
turor orașelor țării — fiindcă s-a 
construit într-un ritm extraordinar 
și cu deosebită grijă : repede, mult, 
solid și frumos, acestea au fost im
perativele. Peste 3100 apartamente 
au fost, pînă în prezent, predate „la 
cheie", urmind să se mai construias
că, în continuare, încă 1400 aparta

zitiv — dar elementar — se poate 
însă întreba: Totuși, ce-au făcut? 
Unde erau ? Ce-au întreprins pentru 
ca actul respectiv de incorectitudine 
să nu se fi petrecut ? Răspunsurile 
lor sint de o stranie uniformitate : 
Nu eram de față... O, dacă eram !... 
O, dacă vedeam !... O, dacă știam!...

Este bine că, declarativ cel puțin, 
responsabilii respectivi sînt de pă
rere că dacă-ar fi știut ar fi „mîn- 
cat jăratic". Dar... de ce n-au știut 1 
In cite cazuri au luat-o înaintea or
ganelor de ordine, constatînd perso
nal incorectitudinea ? Adică, mai 
precis spus : cum iși înțeleg efectiv 
atribuția de responsabili ? Răspund 
doar pentru hîrtii, borderouri, inven
tare — iar cînd un vînzător pretinde 
suprapreț sau ascunde marfa sub 
tejghea, atunci nu mai sînt de față, 
nu mai știu, nu mal răspund ?

...Vînzînd cartofi la unitatea nr. 
637 I.C.S.L.F., Grecu Gheorghe a în
casat în plus 48 de lei de la numai 
trei persoane. (Faceți dumneavoas
tră calculul ce sume ilicite realiza 
fie și numai de la două sute de 
persoane servite zilnic). Responsabi
lul ? „Eram după marfă".

...Servind un grup de patru consu
matori cu fripturi, salate, pline, bere, 
ospătarul Giurcă Fănel de la restau
rantul „Cernica" a adăugat la nota 
de 216 lei încă 44 de lei. De la el, 
și. desigur, pentru el. Desigur, nici 
aici responsabilul n-a știut. O, dacă 
ar fi știut !.

...Vînzînd legume la un chioșc din 
Piața Obor, Popescu Maria, parcă in
spirată din „O noapte furtunoasă", 
a răsturnat cifra prețului tomatelor, 
modificînd din 6 lei în 9 lei. Ce spu
ne responsabilul unității ? „Taică- 
său. unul Butoi, a învățat-o șă pună 
preț de calitatea întîi. Eu l-am fă
cut încărcarea cu prețul corect".

...Incident la hanul „Prahova" : 
cîțiva consumatori servesc 15 sticle 
de bere și cer să facă plata ; cînd 
aud suma pretinsă (138 de lei) pro
testează, apoi solicită nota scrisă 
(care ar fi trebuit să li se prezinte 
de la început, fără rugăminte) ; os
pătarul Ștefănescu V. o mîzgălește 
în silă, consemnînd doar valoarea, 
nu și cantitatea ; prevăzătoare vicle
nie : nota era încărcată cu 40 de lei 
și 50 de bani, iar ospătarul spera să 
nu se observe matrapazlîcul. Dar... 
unde era responsabilul ori șeful de 
sală ? In loc de orice explicație, ni 
se oferă o mostră de artă a echi
vocului : „A fost greșeala lui... Asta 
e. a fost greșeala lui...". Afirmație 
pe care poți să o iei cum vrei (gre
șeală că a încărcat nota sau... gre
șeala că a-a lăsat prins), numai ca 
semn al sentimentului răspunderii 
morale, nu.

Coincidenta, perpetuarea frecventă 
a acestor „motivări" sînt frapante. 
Cineva, mai circumspect, ar putea 
bănui că reprezintă un mod al șefi
lor de unitate de a-și acoperi ochii 
cu bună intenție, după „metoda" : 
„Faceți ce vreți, dar dacă vă prinde, 
să știți, eu nu am văzut, nu știu ni
mic 1" Nu credem, nu vrem să cre
dem că acesta ar fi motivul. Dar 
este, probabil, expresia spontană a 

mente ; celor peste 5 800 mp spații 
comerciale existente li se mai 
adaugă, in aceste zile, un nou com
plex comercial tip BIG și o piață 
agroalimentară ; cum am mai spus, 
anul acesta va fi gata spitalul orășe
nesc ; tot în acest an va intra in 
funcțiune o nouă casă de cultură... 
Toate acestea, ca o expresie a grijii 
pentru floarea vieții — numeroșii 
prunci ai rovinărenilor, pentru care 
s-au construit și modernul liceu in
dustrial cu profil minier, cu 24 de 
săli de clasă (in care învață peste 
1 200 de elevi), și internatul, și școala 
generală, cele 5 grădinițe, creșa, 
căminul ș.a.

— Orașul nostru a crescut extra
ordinar de rapid — ne spunea prima
rul Rovinarilor, tovarășul Constantin 
Dobromir. Sigur, populația a crescut 
în primul rînd datorită dezvoltării 
mineritului, dar și pentru că tinerele 
familii stabilite în Rovinari duc mai 
departe tradiția strămoșească a casei 
cu mutți. copii. La o medie de vîrstă 
de 23 de ani, cît are populația orașu
lui nostru, și la o populație de peste 
12 000 de locuitori, ne putem mindri 
cu miile de prunci veniți pe lume 
în casă nouă și în oraș nou și care 
cresc o dată cu tînărul oraș, pentru 
viitorul lui și al țării.

Am mai putea 
completa spusele 
primarului cu 
citeva amănunte 
furnizate de doc
torița Angela Ți- 
găran, director 
adjunct al direc
ției sanitare și 
director al Spita
lului județean 
Gorj :

— Numai în a- 
nul trecut, în Ro

vinari s-au născut peste 500 de copii. 
Natalitatea a crescut de la 29,1 la 
mie în 1985 la 31,6 la mie în 1986, 
iar sporul natural al populației — 
de la 17,2 la mie la 22,1 la mie.

Și încă ceva : aflăm că Rovinari 
este orașul din România cu... un 
singur pensionar. Și nu pierdem pri
lejul pentru a-1 intervieva în această 
invidiată calitate.

— Sînteți cel mai bogat bunic de 
pe fața pămîntului, tovarășe Ion 
Dănilă — l-am abordat. Toți copiii 
orașului vă spun „bunicule". Știm că 
locuiți în Rovinari încă din perioada 
cînd nu se născuse orașul, și că le 
povestiți cu plăcere copiilor despre 
anii aceia ai începutului.

— Așa este. Le povestesc cu drag 
despre cum s-a născut orașul nostru, 
despre primele clădiri înălțate aici, 
despre primii oameni stabiliți în 
oraș, despre primii copaci plantați 
în oraș... Și cum aici s-au așezat 
numai oameni gospodari și entu
ziaști, orașul Rovinari a înflorit și a 
crescut, prin strădania tuturor.

O fiică a bogatului bunic, profesoa
ra Elena Ungureanu, este șefa cercu
lui „Fantezia" la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din Rovinari. 
Aici ea continuă, cu copiii, povestea 
începută de bunic. îndrumați de tînăra 
profesoară — și ea soție, și mamă, 
și mătușă, ca mai toate tinerele 
femei din Rovinari — cei 120 de copii 
care frecventează cercul „Fantezia" 
visează și dau chip orașului de mîine, 
Rovinari. Un oraș cu care generația 
lor se identifică, fiindcă au înmugu
rit șl cresc dimpreună, scăldîndu-și 
chipurile în soarele cald al dragostei 
și ocrotirii de care se bucură toți 
copiii patriei socialiste.

Anlca FLORESCU 
Dumitru PRUNA

unei mentalități care trebuie neapă
rat infirmată in procesul de atingere 
a noii calități : părerea că, in co
merț, vinovat e numai cel prins. Cit 
privește responsabilul de unitate... el 
e cu actele, cu recepțiile, cu gestiu
nea !

Nimeni nu preconizează o supra
veghere minut cu minut, ci instau
rarea unui climat de exigență și res
ponsabilitate, care să impună corec
titudine și atunci cind responsabilul 
unității e de față, și cind nu e de 
față la locul de servire. Mai ales că 
nu întotdeauna abaterile se petrec 
atit de fulgerător și pe furiș incit 
nici cel mai ager ochi de responsabil 
să nu le poată depista.

Iată citeva fapte care, chiar dacă 
nu s-au petrecut „la zi", merită re
amintite pentru că au constituit o a- 
devărată categorie. Iamandi Marian, 
de la unitatea de legume și fructe 
din bd. Muncii 86, a pretins unui 
singur cumpărător cu 67,50 lei mai 
mult decit prețul corect al mărfii ; 
Apopii Gh.. de la unitatea de legume 
și fructe nr. 634, a pretins la o sin
gură cumpărătură, in valoare da 
2 373,75 lei, cu 256,25 lei mai mult ; 
Tănase Dorina, de la unitatea de le
gume și fructe nr. 224, a pretins unui 
client 2 500 lei în loc de 1 444,50 lei, 
cît costa „cumpărătura", iar altuia — \ 
1 600, in loc de 973 lei. In toate cazu
rile era vorba de struguri, vinduți 
celor in cauză în cantități pantagrue
lice — sute și sute de kilograme, zeci 
și zeci de lădițe, unui singur om, in 
vreme ce altora... Cind sacoșa era 
înlocuită cu furgoneta, se poate oare 
admite ipoteza că aceste abateri e- 
rau inobservabile ? Fie de către șeful 
de unitate, fie de oricare alt mem
bru al colectivului, la fel de fră- 
mintat ca si el de realizarea unei 
serviri exemplare. Dacă o aseme
nea frămîntare exista !

Fără îndoială, la aceste situații 
contribuie, în bună măsură, faptul 
că, în prezent, responsabilul de uni
tate nu răspunde concret de corec
titudinea subordonaților. El gestio
nează mărfurile, gestionează amba
lajele, gestionează mijloacele fixe, 
dar nu „gestionează" și servirea co
rectă.

Este normal, este firesc ? In pri
mul rînd, nu este firesc din punct 
de vedere etic. Este inadmisibil ca 
răspunderea pentru conduita profe- • 
sională a eomponenților unei forma
ții de lucru ori alteia să fie lăsată ex
clusiv la latitudinea fiecăruia in 
parte ; peste tot există și o răspun
dere morală a colectivului, precum și 
o răspundere personală, morală și 
administrativă a coordonatorului. Cu 
atit mai normal este ca răspunderea 
etică a celor din jur să opereze In
tr-un domeniu in care corectitudinea 
face parte chiar din „tehnologia" lo
cului de muncă.

Cum poate fi întărită, nu Ipotetic, 
ci concret, în fapte, răspunderea șe
fului formației de lucrători în comerț 
în așa fel ineît el să devină, aseme
nea brigadierului ori maistrului din 
industrie, agricultură, construcții sau 
din orice alt domeniu, un adevărat 
maistru al corectitudinii ? Desigur, 
ridicind acest aspect, punem în lumi
nă nu o problemă de meditație ab
stractă, ci un teren de acțiune și mă
suri practice.

Măsuri care se fac de mult aș
teptate.

Sergiu ANDON
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
LUCRĂRILE AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

- DESFĂȘURATE EXEMPLAR!
MEHEDINȚI

MĂSURI PENTRU RECUPERAREA 
INTIRZIERILOR

în ultimele zile a plouat abundent 
51 in județul Mehedinți. Sint ploi 
bune, care contribuie la creșterea 
rezervei de apă din sol și asigură 
dezvoltarea semănăturilor de toam
nă. Neajunsul este că timpul instabil 
accentuează și mai mult răminerile 
in urmă la semănat determinate de 
venirea cu întirziere a primăverii. 
Ce măsuri se iau ca și in aceste 
condiții lucrările agricole de primă
vară să fie executate la timp și 
bine? „Județul nostru are o mare va
rietate de tipuri de sol. dintre care 
unele se zvintă repede, cum sint cele 
nisipoase, ceea ce permite ca lucră
rile să fie reluate în timp scurt 
după încetarea ploilor — ne spune 
Vasilica Spinu. secretar al comitetu
lui județean de partid. Pregătirile 
temeinice făcute din timp — mă re
fer la repararea utilajelor și asigu
rarea semințelor — oferă posibilita
tea încadrării semănatului in terme
ne mai scurte. Pentru a spori răs
punderea pentru calitatea lucrărilor 
și deci pentru recolta obținută, mem
brii biroului și secretarii comitetului 
județean de partid răspund de exe
cutarea lucrărilor în principalele 
zone agricole. Fără a se suprapune 
celor care au sarcini directe în do
meniul respectiv, ei sprijină des
fășurarea lucrărilor, contribuie prin 
autoritatea eu care sint învestiți 
la rezolvarea problemelor ce se 
ivesc. Acest mod de implicare a 
activiștilor de partid și de stat asi
gură bunul mers al campaniei agri
cole, se previne ca o lucrare să fie 
făcută în detrimentul alteia".

De asemenea, de la direcția agri
colă aflăm că au fost luate măsuri 
speciale in vederea respectării cali
tății lucrărilor. De exemplu, pentru 
asigurarea densității plantelor pre
văzută in tehnologii sămința de sfe
clă de zahăr a fost vînturată spre a 
se înlătura particulele ce au rezul
tat de la șlefuire și care ar putea 
astupa găurile aparatului de distri
buire. Cea mai mare parte din să
mința de floarea-soarelui și fasole 
a fost aleasă la masă pentru a se 
inlătura corpurile străine. Cu aceste 
citeva precizări de ordin organizato
ric și tehnic urmărim, într-o zi cînd 
■ploaia încetase, in unități agricole 
din citeva consilii agroindustriale, 
cum se desfășoară lucrările agricole 
de primăvară.

...La cooperativa agricolă Gogoșu 
mazărea a fost insămințată pe în
treaga suprafață prevăzută de 100 
hectare. în unele unități agricole ma
zărea insămințată la sfîrșitul lunii 
februarie a răsărit, iar ploile din 
ultimele zile favorizează creșterea 
plantelor. Cadrele de conducere si 
specialiștii din unități identifică su
prafețele zvintate și iau măsuri ca 
acestea să fie lucrate cu prioritate.

După o ploaie scurtă, la coopera
tiva agricolă Pătule 1 s-a procedat 
la redistribuirea utilajelor : 6 discuri 
— la pregătirea terenului destinat 
inului, iar 7 tractoare cu pluguri 
arau un teren înțelenit în vederea 
transformării lui in arabil. Nistor 
Chiata. mecanic de întreținere, este 
optimist in ce privește posibilitățile 
de recuperare a intirzierilor la se
mănat. „Șl anul trecut am lucrat în 
condiții asemănătoare și am obținut 
recolte bune — apreciază el. Pămin- 
tul nostru este „iute" și culturile ră
sar repede. Pentru noi, nu consti
tuie o problemă insămînțarea celor 
50 hectare sfeclă de zahăr, 100 hec
tare in, 100 hectare floarea-soarelui, 
200 hectare soia și 400 hectare po
rumb". în ziua respectivă, și in alte 
unități agricole utilajele au fost di
rijate în funcție de starea terenului, 
ciștigindu-se astfel timp prețios.

Că este bine să te grăbești o de
monstrează și rezultatele cooperati
vei. agricole Girla Mare. Nicolae 
Pantelimon. președintele unității, ne 
spune că mecanizatorii au pregătit 
30 hectare pentru sfeclă de zahăr și 
întreaga suprafață destinată cartofi
lor însumind 70 hectare. „Noi putem 
încheia semănatul sfeclei de zahăr 
în patru zile, al florii-soarelui într-o 
zi, plantarea cartofilor în 6 zile, iar 
porumbul îl vom insămința in 8—10 
zile". Numeroase alte exemple de
monstrează că hotărîtoare pentru 
grăbirea însămînțărilor este folosirea

fiecărei ore bune de lucru. Or, in 
unele unități agricole, situate chiar 
în apropierea celor fruntașe, nu s-a 
pus in pămint nici un bob de să- 
mință, nu s-a plantat nici un cartof. 
Eforturile și munca plină de dăruire 
a mecanizatorilor se evidențiază și 
mai mult în condițiile grele de lucru 
determinate de specificul acestei 
primăveri întîrziate. Dar nu numai 
timpul, ci și unii oameni provoacă 
greutăți. Pe un teren aparținind 
cooperativei agricole Punghina, un 
mecanizator care lucra la pre
gătirea terenului era nevoit să 
ferească parazăpezile pe care lucră
torii întreprinderii de specialitate au 
uitat să le stringă de pe o parcelă 
situată lîngă șosea.

Acum, cînd timpul este umed, le
gumicultura este sectorul în care se 
acționează sau mai bine zis ar tre
bui să se acționeze cel mai mult. 
Pentru că întotdeauna grădinarii 
buni au plantat răsadurile după 
ploaie sau chiar pe ploaie. Și în ju
dețul Mehedinți au fost asigurate 
condiții mult mai bune decît în alți 
ani pentru a se obține producții mari 
de legume. Ne referim. în primul 
rind. la faptul că s-au produs răsa
duri multe și bune. Inginerul Ion 
Pirvu. directorul trustului horticol, 
ne spune că. exceptînd răsa
durile de tomate ce se vor cul
tiva în solarii și cele de varză tim
purie. care au fost obținute în se
rele si solariile asociațiilor legumi
cole, toate celelalte răsaduri — în 
total 178 milioane de fire — s-au 
produs sau se vor produce numai în 
unitățile agricole cultivatoare de le
gume. folosindu-se răsadnițele obiș
nuite sau solarii încălzite cu bio- 
combustibil. „Fiecare din cele 10 
ferme și-a asigurat răsadurile nece
sare pentru suprafețele ce le vor 
cultiva — ne spune Gh. Băcanu, 
directorul asociației economice de 
stat și cooperatiste Gruia. în acest 
fel. am redus costul unui fir de la 
50 la numai 15 bani. Pină acum am 
plantat trei hectare cu varză timpu
rie si avem pregătite alte trei hec
tare". Și la asociația de la Vinători 
au fost obținute 10 milioane fire de 
răsad, rămînînd de semănat doar 
cel pentru gogoșari. Aici, pe o parte 
din cele 11 hectare de solarii, toma
tele plantate din vreme crescuseră 
înalte și erau deja legate pe spalier. 
Coborîm panta unui deal spre sola
riile cooperativei agricole Vrata. 
Buni legumicultori, cooperatorii de 
aici au produs răsadurile în solarii 
încălzite cu sobe în care au ars sur
cele și paie. „De marți am început 
plantarea verzei în cîmp — ne spu
ne cooperatoarea Maria Dumitru. în 
solar tot terenul e modelat și înce
pem lucrul și aici".

De la asociația Vinători porneau 
mijloace de transport încărcate cu 
arpagic. Cultivarea cepei nu ridică 
probleme deosebite. însă a usturoiu
lui da. Asociația de la Vinători a 
procurat de la Cenad patru tone de 
usturoi, dar in loc să se organizeze 
cultivarea lui în acord global, așa 
cum prevăd reglementările, se urmă
rește plantarea lui cu mașina, prac
tică contraindicată. Explicabil de ce. 
Unii căței de usturoi sint sfărfmați 
în mașină, iar alții nu cad în pă- 
mînt în poziție verticală și deci nu 
răsar. Nu se respectă nici cerința 
de a planta usturoiul cît mai timpu
riu. Unele unități mai așteaptă și 
acum usturoiul de sămîntă cînd 
plantarea acestuia se putea face în 
februarie, pămintul fiind dezghețat.

Constituie un fapt pozitiv că bi
roul comitetului județean de partid 
analizează, din două in două săptă- 
mini. stadiul lucrărilor în legumicul
tura și stabilește măsuri operative 
în vederea rezolvării problemelor ce 
se ivesc. Aceasta se reflectă de alt
fel in modul cum s-a desfășurat 
pină acum activitatea în acest sec
tor. rezultatele bune obținute la 
producerea răsadurilor. Acum se 
impune să se realizeze o amplă mo
bilizare de forte la plantarea legu
melor atît în solarii, cît și în cîmp, 
condiție de cea mai mare însemnă
tate pentru obținerea de recolte 
mari și cit mai timpurii.

loan IIERȚEG

de stat Rahmanu, din acest consiliu. 
Pentru fiecare tractor au fost re
partizați cîte doi mecanizatori. Unul 
lucrează în primul schimb la semă
nat sau la pregătirea terenului, iar 
celălalt, o dată cu căderea întuneri
cului, preia tractorul rămas liber. 
Au fost scoase din secțiile mecani
zare toate grapele cu discuri și com- 
binatoarele, iar pe timpul nopții fie
care tractor, deci și cel care a lucrat 
ziua la semănat, pregătește patul 
germinativ. în felul acesta, in ulti
mele două zile de cînd au început 
lucrările în această zonă, terenul a 
fost pregătit pe aproximativ 2 000 
hectare, existînd front de lucru pen
tru semănători pentru două zile. în 
toate unitățile am remarcat preocu
parea pentru efectuarea unor lucrări 
de foarte bună calitate. „Graba din 
această primăvară nu trebuie să 
ducă la neglijarea calității lucrări
lor — ne spunea ing. Valeriu loan, 
directorul I.A.S. Rahmanu. Noi ne 
grăbim folosind soluții tehnice care 
asigură mărirea productivității mun- 
cii la pregătirea terenului. De 
exemplu, terenul pe solele care au 
fost semănate pînă acum l-am pre
gătit numai cu ajutorul combi- 
natorului, care, în condițiile unui 
sol bine afinat, datorită înghețu
lui din iarnă, mobilizează cores
punzător pămintul la adîncimea de 
semănat. Viteza de lucru este însă 
cu aproape 30 la sută mai mare, iar 
consumul de carburanți se reduce 
la jumătate față de folosirea grape
lor cu discuri". în această unitate a 
început și semănatul sfeclei de zahăr. 
Atenție mare se acordă nivelării te
renului și repartizării uniforme a 
semințelor.

Și în unitățile agricole din consi
liul unic Casimcea a început semă
natul. Aici, terenul este mai umed. 
La cooperativele Rahmanu, Corugea

și Războieni au fost identificate 
primele sole care pot fi pregătite și 
semănate. „O examinare atentă a 
solelor in toate unitățile din consiliu 
ne-a determinat să reorganizăm acti
vitatea, ne spunea Dumitru Pasăre, 
inginerul-șef al S.M.A. Casimcea. 
întrucît în 3 unități solul este încă 
foarte umed, am trimis o parte din 
utilajele acestei cooperative în 
zonele unde pămintul s-a zvîntat și 
astfel vom dubla productivitatea aici, 
unde semănatul tuturor culturilor de 
primăvară se poate încheia în 10 zile, 
iar atunci cind condițiile vor permite 
ne vom concentra in celelalte zone".

în unitățile prin care am trecut 
în timpul documentării am întîlnit o 
situație criticabilă, pe care o supunem 
atenției. Este vorba de tractoarele 
de tipul U 1 010 DT, utilaje noi, care 
mai mult stau decît lucrează. La 
cooperativa agricolă de producție 
Mihai Bravu, de exemplu, un astfel 
de tractor a încercat să pregătească 
terenul cu ajutorul combinatorului. 
După numai citeva minute a fost 
nevoie ca un alt tractor U 650 să-l 
scoată din brazdă. Se defectase cu
tia de viteză. în județul Tulcea exis
tă 265 astfel de tractoare, din care 
160 in garanție. De funcționat func
ționează doar jumătate. Motivul ? 
„Tractorul acesta este bine conceput 
și răspunde unor necesități ale uni
tăților agricole, ne spunea ing. Eugen 
Obreja, directorul trustului județean 
S.M.A. Datorită unor neglijențe în 
executarea unor piese de schimb, se 
defectează foarte des cutia de viteză, 
ambreiajul, pompele de injecție. Din 
această cauză mai mult umblăm după 
piese la întreprinderea de tractoare 
din Brașov decît folosim aceste 
utilaje care sînt necesare în actuala 
campanie".

Neculai AMIHULESE1 
corespondentul „Scinteii"

In solariile C.A.P. Girla Mare, județul Mehedinți

TULCEA

ACTIVITATEA TA SEMĂNAT
- organizata IN DOUĂ SCHIMBURI

în nordul Dobrogei timpul este 
răcoros. De citeva zile vîntul bate 
puternic în rafale. Cu toate că tem
peraturile nu au urcat decît foarte 
puțin peste limita de îngheț, în 
unele zone ale județului Tulcea a 
început semănatul culturilor de pri
măvară. „Pe terenurile nisipoase și 
cu expunere sudică — ne spunea 
ing. Ștefan Gavriliță, director cu 
producția vegetală la direcția agri
colă județeană — a început semăna
tul culturilor furajere, al mazării, inu
lui pentru ulei. Pentru a recupera 
intirzierile care au apărut din cauza 
timpului nefavorabil, s-a stabilit ca, 
în funcție de condițiile pedoclima
tice concrete din fiecare unitate și 
solă în parte, să se acționeze dife
rențiat, declanșindu-se pe front larg 
însămințările. Comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
ca pregătirea patului germinativ să 
se realizeze numai dintr-o singură 
trecere, păstrîndu-se astfel umidita
tea și evitindu-se tasarea solului. 
Pretutindeni a fost organizată activi
tatea în două schimburi la pregăti
rea terenului și zi-lumină la se
mănat".

Cum se aplică aceste măsuri ? Dacă 
în unitățile agricole din consiliile 
unice Mihail Kogălniceanu, Baba- 
dag, Horia, Somova, ici-colo cîte un 
tractor echipat cu grapă cu disc sau 
combinator încearcă să lucreze, iar 
de cele mai multe ori mecanizatorii 
și șefii de fermă sint nevoiți să se 
întoarcă în taberele de cîmp și să 
reia încercările după o oră sau 
două, în zona de vest a județului, 
în consiliile agroindustriale Greci, 
Cerna, Dăeni toate forțele lucrează 
din plin. „Datorită condițiilor speci
fice din această primăvară este im
portant să cîștigăm nu doar zile la 
semănat, ci chiar ore — ne spunea 
Nicolae Olteanu, președintele consi
liului agroindustrial Dăeni. Vîntul 
care a început să bată de citeva 
zile va usca repede terenul, deții 
vom pierde apă din sol. Iată de ce 
fiecare hectar semănat acum, cînd 
există umiditate suficientă, va adu
ce producții superioare la toamnă".

Dovada afirmațiilor făcute de in
terlocutorul nostru este modul res
ponsabil în care se lucrează Ia co
operativele agricole Dăeni, Ostrov, 
Peceneaga, la întreprinderea agricolă

Tehnica modernă, organizarea 
și disciplina - la temelia 

bunelor rezultate în producție
Rezultatele obținute de minerii din 

Valea Jiului în primul trimestru al 
anului, perioadă in care planul ia 
producția netă de cărbune a fost 
îndeplinit și chiar depășit, demon
strează că organele și organizațiile 
de partid, consiliile oamenilor mun
cii au acționat cu perseverență pen
tru exploatarea rațională, cu indici 
superiori a bazei tehnice din dotare, 
întrucit planul la producția de căr
bune pe acest an este mai mare cu 
20,2 la sută fată de realizările anului 
trecut, in toate unitățile miniere din 
Valea Jiului trebuie să se aibă și in 
continuare în vedere extinderea mai 
susținută a mecanizării la lucrările 
de pregătire a noilor fronturi de lu
cru, de extragere și transport al căr
bunelui, modernizarea permanentă a 
tehnologiilor de lucru în subteran. 
Cum se acționează concret în unită
țile miniere pentru folosirea cu ran
damente superioare a bazei tehnice 
din dotare și sporirea producției de 
cărbune ?

Analizele efectuate de Combinatul 
minier Valea Jiului relevă că 
există o bună experiență în ce 
privește promovarea unor meto
de de mare randament de extra
gere a cărbunelui, la loc de frun
te înscriindu-se organizarea mun
cii in abataje cu fronturi lungi 
de lucru, de pînă Ia 160—180 me
tri, dotate cu complexe de mare înăl
țime și productivitate ridicată, de 
fabricație românească. La minele 
Lupeni și Paroșeni, de pildă, s-au 
obținut anul trecut și în acest an pro
ductivități ridicate, de peste 20 tone 
pe post, în abatajele cu fronturi lungi 
de lucru și dotate cu asemenea com
plexe mecanizate, ceea ce asigură 
producții medii de 800 tone cărbune 
pe zi. Mecanizarea în întregime a 
extragerii cărbunelui din abataje este 
drumul cel mai sigur de creștere a 
producției de cărbune cocsificabil și 
energetic. Mina Paroșeni, de exem
plu, unde toate abatajele sînt echi
pate cu complexe de susținere și tă
iere mecanizată a cărbunelui. își de
pășește zi de zi planul de producție 
și este una din unitățile fruntașe pe 
țară.

Un exemplu bun îl oferă și extin
derea aplicării unei tehnologii origi-, 
nale folosite in bazinul carbonifer al 
Vgii Jiului} metoda de extracție a 
cărbunelui cu tavan artificial ăe re
zistență in abatajele cu susținere in
dividuală. Anul trecut, cu această 
tehnologie s-au extras 210 000 tone 
cărbune, la loc de frunte situîndu-se 
minerii din Lonea, care și in primul 
trimestru din acest an au extras prin 
folosirea acestei eficiente metode 
aproape 60 la sută din producția de 
cărbune, din care 7 500 tone peste 
prevederile de plan.

Căutînd permanent noi soluții pen
tru mecanizarea lucrărilor din subte
ran, colectivele de muncă, specialiș-

tii, cadrele de conducere de la mi
nele Paroșeni, Lupeni, Lonea, Va
lea de Brazi, Cîmpu lui Neag și, mai 
recent, de Ia Vulcan și Petrila sînt 
tot mai mult preocupate și de mo
dernizarea operațiunilor de lucru în 
transportul operativ și sigur al căr
bunelui spre suprafață. Totuși, cu 
toate succesele înregistrate in ultima 
perioadă și mai ales în primul tri
mestru al anului, organele și organi
zațiile de partid din unitățile miniere 
ale Văii Jiului au datoria să deter
mine o și mai angajantă activitate 
pentru materializarea fiecărei pre
vederi din programul de mecanizare 
și, mai ales, de folosire cu eficiență 
superioară a bazei tehnico-materiale 
din dotare, asigurată cu însemnate 
fonduri de investiții de către stat. 
Așa cum s-a subliniat cu pregnanță 
în adunările generale ale oamenilor 
muncii ce au avut loc nu de mult.

A

In unități miniere 
din Valea Jiului

minerii, cadrele de conducere din 
unități trebuie să aplice cu mai mul
tă fermitate măsurile stabilite pen
tru fiecare sector de producție în 
parte in vederea creșterii gradului 
de utilizare a capacităților de pro
ducție și valorificarea superioară a 
rezervelor interne existente la fieca
re mină în parte.

Potrivit programului stabilit. In 
aoest an In unitățile miniere din 
Valea Jiului trebuie să fie tn func
țiune 32 complexe mecanizate, 34 
combine de abataj și 20 combine de 
înaintare. Cu această bogată zestre 
tehnică, dar și prin introducerea 
a noi și perfecționate metode de lu
cru în subteran — din care amintim 
metoda de exploatare cu banc sub
minat în stratul 3 de cărbune la mina 
Livezeni, metoda de extragere a căr
bunelui din abataje frontale cu o 
înclinare de 45 grade, dotate cu com
plexe mecanizate la I.M. Vulcan, me
todă de extragere a cărbunelui cu 
găuri lungi in stratele subțiri de la 
mina Petrila, precum și alte tehnolo
gii noi care vizează creșterea produc
ției și a productivității muncii în 
subteran — planul de producție poate 
fi realizat ritmic, la fiecare mină In 
parte.

Iată insă că deși au trecut peste 
trei luni din acest an încă nu se află 
în producție întregul parc de mașini 
și instalații miniere prevăzute în 
program. Este adevărat, o parte din 
complexele mecanizate se află în di
ferite faze de montare sau demonta

re, altele în reparații sau revizii și 
chiar depozitate la suprafață. Dar 
sint și complexe care nu se află la 
locul lor, in abatajele frontale. Iată 
de ce este necesar ca organizațiile 
de partid, consiliile oamenilor muncii 
să intervină cu promptitudine și ho- 
tărire, la fiecare sector unde urmea
ză să fie montate complexe mecani
zate, pentru încheierea cit mai grab
nică a lucrărilor de pregătire a fron
turilor de lucru și de montaj. Abso
lut necesar in acest sens este să se 
extindă experiența pozitivă pe care 
o au brigăzile conduse de minerii 
Vasile Bărbăcan, Ferencz Fazakaș, 
Aurel Nanda, Constantin Popa și 
alții de la minele Paroșeni și Lupeni 
in îngrijirea și minuirea complexelor, 
în scurtarea duratelor de transport în 
subteran și de montaj al complexelor 
mecanizate în abataj. In același timp, 
trebuie să se aplice măsurile stabili
te la fiecare mină pentru respectarea 
riguroasă a graficelor de revizii și 
reparații și a calității acestor Im
portante lucrări care asigură funcțio
narea optimă a complexelor mecani
zate.

în același timp, eforturile mineri
lor trebuie să fie susținute mai bine 
și de furnizorii de piese de schimb 
sau diferite subansamble. Iată ce ne 
spunea cunoscutul miner șef de 
brigadă Constantin Popa, de la sec
torul IV al minei Lupeni : „Sectorul 
nostru, cel mai mare sector de pro
ducție și cel mai mecanizat din bazi
nul carbonifer al Văii Jiului, dispu
ne de mineri și electromecanici cu o 
conștiință muncitorească ridicată, po- 
licalificați, care mereu își perfecțio
nează pregătirea profesională pentru 
a fi capabili să mînuiască cu price
pere tehnica din dotare. Și ei doresc 
să crească producția de cărbu
ne. Dar se mai întîmplă ca ritmul 
producției să scadă din cauza defec
țiunilor apărute In funcționarea ben
zilor de cauciuc și a transportoare
lor cu racleți. Calitatea acestora e de 
multe ori slabă și orice defecțiune în 
transportul cărbunelui spre suprafață 
ne creează greutăți în realizarea zil
nică a planului la cărbune. Așa cum 
noi luptăm pentru continua îmbună
tățire a calității cărbunelui, am dori 
ca și furnizorii noștri de utilaje si 
instalații să ne ajute cu mai multă 
promptitudine în, livrarea lor șj mai 
ales în creșterea fiabilității lor".

Minerii Văii Jiului au condiții pen
tru realizarea integrală, zi de zi, a 
planului la producția de cărbune. Iar 
folosirea deplină a tehnicii din do
tare și a timpului de lucru în subte
ran, întărirea ordinii și disciplinei 
pot să determine sporirea producției 
de cărbune cocsificabil și energetic, 
obiectiv care fără îndoială va fi în
deplinit în perioada următoare.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"
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ARGUMENTELE DE NECONTESTAT ALE AUTOCONTROLULUI

„Pulsul" controlului de calitate efectuat într-o întreprindere 11 Indică, 
in primul rind, nivelul costurilor de producție. Cu cît scad acestea, cu atît 
înseamnă că este mai eficient controlul și mai ales autocontrolul de ca
litate efectuat în secțiile de producție. într-adevăr, cea mai sigură cale 
de reducere a costurilor de producție — prin diminuarea rebuturilor, a 
„căderilor" tehnologice și a respingerilor de produse finite necorespunză
toare calitativ — o constituie asigurarea calității produselor prin efec
tuarea unui control de calitate exigent de către înșiși realizatorii nemijlocit! 
ai producției. Controlul de calitate asigurat de compartimentele speciali
zate nu poate in nici un fel compensa lipsurile din execuția produselor, 
nerespectarca disciplinei tehnologice, deficiențele in exercitarea autocontro
lului de calitate pe intregul flux de fabricație, sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința din 20 februarie a 
Comitetului Politic Executiv.

Ancheta de față își propune să urmărească tocmai modul cum se 
asigură autocontrolul, metodă de bază a controlului de calitate modern, 
științific, la I.P.R.S. Băneasa, una ” 
prinderi ale Capitalei.

Un test, la capătul liniei 
de fabricație. De Ia bun încePut- 
se cuvine precizat că aici 
derea costurilor de fabricație este 
considerabilă. Drept urmare, în ul
timii cinci ani s-au putut efectua 
trei semnificative reduceri de prețuri 
Ia componentele electronice 
cate. Acum, ele costă doar o treime 
din cit costau în urmă cu o jumă
tate de deceniu. Iar dacă la aceasta 
adăugăm faptul că, în aceeași peri
oadă, respingerile de produse, la be
neficiari, au scăzut cu cel puțin un 
ordin de mărime (de la 0.6 la sută, 
cit era admis in documentația de fa
bricație, la 0,01 la sută), paralel cu 
diversificarea și creșterea substan
țială a volumului producției, rezultă 
clar că este bun „pulsul" controlu
lui de calitate efectuat in întreprin
dere. în ce măsură aparține insă 
realizatorilor nemijlociți ai produc
ției meritul îmbunătățirii controlu
lui de calitate ?

„Pot afirma, fără nici o exage
rare, că, la noi. în secție, fiecare 
operator este, în același timp, și 
propriul său controlor de calitate", 
ne spune răspicat șefa de echipă 
Vasilica Atanasiu, din secția diode- 
tiristoare. Pentru a verifica ce „aco
perire" în fapte are această afirma
ție. recurgem la un test. La capătul 
liniei de montaj, adresăm mai mul
tor operatoare întrebarea : Cum știți 
dacă ați efectuat corect operația de 
autocontrol al calității ?

„Oglinda exigenței cu 
controlez propria muncă 
tuie acest caiet individual 
în care consemnez orice 
constatată, orice produs pe care 
dau la o parte, ca 
după verificările cu 
măsură și control", 
Dodu. „Nu las doar 
nicilor reglajul mașinii la care mun
cesc, dovadă însemnările din caietul 
postului meu de lucru", spune Geor- 
geta Lungu. „Dacă nu efectuam 
corect autocontrolul. în caietul de

dintre cele mai reprezentative între-

scă-

fabri-

care-mi 
o consti- 
de lucru, 
deficiență 

il
necorespunzător, 
instrumentele de 
răspunde Florica 
pe seama meca-

produs mi-ar fi apărut „încondeiat" 
numele, ceea ce nu este cazul", afir
mă Petruța Marin.

Celelalte răspunsuri primite de la 
operatoarele acestei 
fi rezumate ast
fel : „Eu răspund 
de calitatea pro
dusului pentru că 
eu îl execut, 
îl controlez", 
fapt, nimeni de 
aici nu poate fugi 
de răspundere, 
deoarece condu
cerea secției are 

, permanent grijă ca 
duse să fie astfel 
echipe, îneît responsabilitatea .. 
pârii" unor eventuale defecte să fie 
ușor individualizată. în norma de lu
cru a fiecărui operator este prevă
zut timpul necesar testelor și con
troalelor interoperații, așa că nu 
există nici o scuză pentru neglijarea 
autocontrolului. Iar pentru reducerea 
la maximum a posibilității intrării 
la montaj a unor semifabricate cu 
defecte, in secție s-a organizat o 
echipă de testare a modulurilor, din 
care fac parte cele mai bune opera
toare. Astfel, se știe exact că vina 
eventualelor deficiențe apărute la 
produse aparține exclusiv oamenilor 
din secție. „Caietele" de care s-a 
vorbit și fișele de urmărire a loturi
lor de produse nu fac decît să în
lesnească „dezanonimizarea" opera
torilor care dau dovadă de superfi
cialitate. De notat că in respectivele 
fișe, care însoțesc, de fapt, orice Iot 
de produse din această unitate, fie 
el și de numai 20 de piese, 
rezultatele tuturor controalelor 
fluxul de fabricație și 
celor care au efectuat 
cuprinse în instrucțiunile de lucru. 
Obligațiile de control pentru opera
torii din fluxul de fabricație au fost 
introduse explicit, in programul de 
asigurare a calității, la sfîrșitul anu
lui trecut

— Pentru ca remedierile să se facă 
ușor. împreună cu C.T.C.-ul și cu 
operatorul respectiv, analizăm cauza 
defectului, astfel îneît să se evite

secții ar putea

Cil
De

repetarea lui la următoarele loturi 
de produse, ne spune maistrul Aurel 
Pirvu.

Aceeași participare a realizatorilor 
nemijlociți ai producției la efec
tuarea controlului de calitate — de 
la intrarea și pină la ieșirea din linia 
de fabricație — poate fi constatată 
și in celelalte secții de producție de 
la I.P.R.S. Băneasa. Care sînt re
sorturile acestei atitudini responsa
bile în ce privește autocontrolul și, 
implicit, calitatea produselor purtînd 
marca fabricii ?

Largă cointeresare pe 
frontul calității. Mai Intîl> de 
notat că în această unitate se prac
tică o formă complexă de retribuire 
în acord global. Aici, calitatea mun
cii se judecă după mai mulți indi
catori, adică nu numai după randa
mentele de fabricație. Iată indicatorii

preună care sînt deficiențele, se face 
remedierea pe loc sau se dau utili
zatorului recomandările necesare pri
vind aplicația in sine. Pe lingă 
avantajul unei operativități sporite 
în satisfacerea beneficiarului, se 
combate și lipsa de răspundere a 
realizatorilor produsului. Prin aceas
tă operațiune de autocontrol efec
tuată la beneficiar crește spiritul de 
responsabilitate, dar și cel de echipă. 
Totodată, viteza reacției de auto- 
corecție în secțiile de producție și 
se pune capăt oricăror ambiguități 
de genul : „N-ai văzut tu bine". Una 
este să roșești singur, cind constați 
că nu ai lucrat bine, și alta este să 
roșești „prin intermediar". Un alt 
resort al stimulării autocontrolului 
la I.P.R.S. este deci și „zgindărirea" 
orgoliului profesional, prin confrun
tările directe cu beneficiarii produ
selor realizate. Sînt In măsură toți 
oamenii muncii
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de cea mai bună
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loturile de pro- 
grupate, pe 

„scă-

apar 
din 

semnătura 
verificările

luați în calcul : respingerile de pro
duse pe flux, corelate cu utilizarea 
corectă a utilajelor, rezultatele ve
rificărilor „de casă", din laboratoa
rele moderne de fiabilitate ale uni
tății. și reclamațiile de la beneficiari. 
De acești importanți indicatori se 
ține seama în calcularea retribuției 
cuvenite pentru munca în acord 
global a muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor, dar și a controlorilor de 
calitate.

— Dacă vrei să-l mulțumești pe 
beneficiari, trebuie să respecți cri
teriul de fiabilitate ; dacă privești 
spre viitor, trebuie să ții seama de 
criticile acestora ; dacă vrei pro
ductivitate sporită, trebuie să te 
asiguri că, la nici un eșalon al pro
ducției, controlul de calitate nu este 
lăsat exclusiv pe seama... controlori
lor de calitate, afirmă ing. Anton 
Mârșanu, șeful serviciului C.T.C.

Prin urmare, mai intîi, prin forma 
de retribuire, fiecare om al muncii 
de aici este cointeresat în asigu
rarea calității produselor. Nimeni nu 
poate fi indiferent 
obiecții ale 
tru aceasta 
dania de a 
produse din 
neficiarilor.
I.P.R.S., în acest sens ? La orice se
sizare a beneficiarilor, se trimite la 
fața locului, de la bun început, nu 
numai un C.T.C.-ist, dar și un ingi
ner din secția care a fabricat res
pectivul produs. Se constată îm-

la eventualele 
beneficiarilor. Or, pen- 
trebuie să existe stră- 

privi calitatea propriilor 
punctul de vedere al be- 

Ce se întreprinde, la

să exercite corect 
autocontrolul o- 
perațiunilor efec
tuate ?

In 
trele 
ției, 
la 

însușirea
Și

amfitea- 
produc- 

la școa- 
calității. 
pe scară 
metodelor

Grija pentru 
largă a principiilor 
moderne de control al calității rezultă 
limpede din ponderea mare reprezen
tată de acestea. în cadrul cursurilor 
de calificare și reciclare, organizate 
în întreprindere. în prezent, există 
o mare varietate de asemenea for
me de pregătire pentru muncitori, 
maiștri, dar și pentru tehnicieni și 
ingineri. Cel puțin o dată la doi ani. 
fiecare om al 
una sau alta 
instruire. Mai 
patru cursuri
derne de control al calității. Organi
zate pentru muncitorii din toate sec
toarele C.T..C.-ului, pe grupe de spe
cialitate și de produse, cursurile se 
axează pe însușirea metodelor mo
derne de control, pe asimilarea de 
noi tehnologii de control, pe intro
ducerea de instalații și echipamente 
de control cu performanțe ridicate. 
De citeva luni, la această formă de 
pregătire au fost antrenați și maiștrii 
din secțiile de producție și o serie de 
șefi de echipă. Astfel invață și ei, pas 
la pas cu C.T.C.-iștii, tot ce este mai 
nou în domeniul metodelor moderne 
de control al calității. Ce-i drept, și 
anul trecut maiștrii au urmat un curs 
intensiv de calitate, organizat spe
cial pentru ei. Cum însă misiunea 
lor este să devină la rîndu-le pro
fesori ai muncitorilor, intr-ale con
trolului de calitate, pregătirea tre
buie să le fie permanentă. Mereu 
apar noi și noi tehnici de control 
mai rapid și nedistructiv — multe

muncii este cuprins in 
din aceste forme de 

întîi, rețin atenția cele 
vizind metodele mo-

concepute chiar în întreprindere — 
or, menirea cursurilor este tocmai de 
a le populariza. Cum decurg aces
tea ? Săptăminal, ori chiar de două 
ori pe săptămină, cîte o expunere și 
cîte o aplicație, în care se fac de
monstrații cu aparatura și metodele 
noi de control. Lectori sint șefii 
punctelor de control și ai laboratoa
relor de încercări. Pentru ca această 
activitate să nu devină formală, iar 
preluarea de cunoștințe — mecanică, 
ei au obligația să seminarizeze, in 
prealabil, materialul cursului.

Cursurile sînt organizate în sec
țiile de producție și pe schimburi, 
astfel îneît transmiterea informației 
să fie cît mai lesnicioasă, cit mai su
plă. Pentru operativitate, nici „prele
gerea" și nici aplicația nu durează 
mai mult de 20 de minute. Se ma
nifestă însă interes pentru însușirea 
metodelor moderne de control ? Fi
rește, de vreme ce, pe lîngă alte 
considerente, atirnă în „balanță" și 
acela că nici o promovare in funcție, 
ca șef de echipă sau de secție, nu 
se poate face fără susținerea unui 
examen, inclusiv pe probleme de ca
litate a produselor. Și nu întimplă- 
tor, în cadrul acestor cursuri se în
vață cum să se lucreze operativ, cum 
să se citească standardele și normele 
de produs, precum și specificațiile 
suplimentare din contractele de ex
port. într-adevăr. pentru a efectua 
un control de calitate corect, trebuie 
să înțelegi perfect normele tehnice 
și să asiguri aplicarea lor fermă. 
Nicidecum n-ai voie să lucrezi „după 
ureche". „Partitura" tehnică trebuie 
s-o înțeleagă la fel de bine operato
rul, ca și controlorul de calitate, în
treaga „orchestră" a celor care 
concură la realizarea produselor.

Anual, in variate tipuri de pregă-1- 
tire profesională este cuprins peste 
jumătate din numărul muncitorilor 
unității. Cursurile se organizează tot 
pe schimburi, iar demonstrațiile 
practice sînt cel puțin săptămînale, 
sub coordonarea maistrului, tot in 
„amfiteatrele" producției. Semnifi
cativ este faptul că la cursurile de 
policalificare a început să se aibă în 
vedere și profesia de metrolog, din 
nevoia unor cît mai exacte verificări, 
în cadrul autocontrolului.

— O temă constantă pe ordinea de 
zi a ședințelor noastre de birou și a 
adunărilor generale o constituie ana
liza exigentă a eficienței cursurilor 
de perfecționare, a tuturor formelor 
de întărire a controlului de calitate 
și mai ales a autocontrolului, de la 
recepția materiilor prime și pină la 
expedierea produselor finite, afirmă 
fizician Carmen Nan. secretar al co
mitetului de partid al întreprinderii.

Este cea mai bună garanție că 
„pulsul" controlului de calitate se 
va îmbunătăți mereu, adaptîndu-se 
ritmului rapid de înnoire a produc
ției din această unitate.

Ioana DABU
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— 37 de meserii. Atîtea 
sînt cuprinse în nomencla
torul șantierului nostru. 
Dar aici, la mecano-ener
getic, nici înmulțit cu doi 
numărul amintit 
de-ajuns.

De la această 
începem discuția 
nerul Aristide Tănăsescu 
și subinginerul Marcel Ște-

Șantierul

nu ar fi

remarcă 
cu ingi-

fănescu de lâ 
naval din Galați.

— înmulțirea 
vorbiți este doar 
operație... aritmetică. Exis
tă o „cheie" a acesteia ?

M. Ș. : — „Cheia" se
află în oamenii noștri, evi
dent...

Și interlocutorul argu
mentează cu un exemplu 
„secționat" din realitatea 
trăită fierbinte, în genere, 
în orice sector mecano- 
energetic, cu solicitările și 
tensiunile lui : „Știe ori
cine cit de amplă a deve
nit ofensiva hidraulicii în 
ultimii ani. Aproape nu 
există utilaj care 
aibă în alcătuirea 
ponente de acest 
echipamente de 
mare însemnătate 
viața de producție a unei 
mașini. Oricînd poți fi 
prins pe picior greșit, 
dacă...".

Pentru a nu ajunge Ia... 
dacă, a optat pentru tînă- 
rul comunist Iordan Chiri- 
lă. Da, se știe, el este un 
lăcătuș mecanic foarte 
bun. Tocmai că e foarte 
bun, și tînăr, și dornic de 
învățătură, alegerea s-a 
oprit la el. Iordan Chirilă 
a făcut din reușită o ches
tiune de orgoliu. Dovada ? 
S-a așezat temeinic pe în
vățătură. Instalațiile auto
matizate și de hidraulică 
și-au dezvăluit astfel des
tule „chei" cu care pot fi 
descifrate ; tînărul lăcătuș, 
specialist acum și în auto
matizări și hidraulică, ur
mează în paralel școala de 
maiștri, lumea fascinantă 
a practicii și învățăturii ii 
deschide orizonturi inedi
te, mereu altele. Evident, 
nu-i vorba aici de un des
tin profesional... singular. 
Mii și mii de oameni au 
pornit pe acest drum în 
anii din urmă, accelerațiile 
din fiecare domeniu al 
tehnicii au cerut acest lu- 

^cru, a corespunde azi echi-

de
o simplă

care

să nu 
lui com- 
fel. Sint 
finețe și 

pentru

valînd cu a învăța, a în
văța necontenit.

— Ce morală să extra
gem din exemplul-argu- 
ment evocat ?

A. T. : — Ai oamenii pe 
care-i meriți. Adică : pe 
care ți i-ai crescut. Că nu 
vine nimeni să-ți spună : 
„uite, am un as în profe
sie,. ia-1 la tine în atelier 
ori în secție, așa om mai 
rar“. Azi, e limpede pen
tru oricine, știința, tehnica 
evoluează atît de rapid 
incit rezistenta în această

— Nu-i vorba aici de o 
anume stare de spirit, de 
un climat ?

M. Ș. : — Sint cerințe 
firești ale muncii de azi, 
și cu atît mai mult pentru 
cel care lucrează la me- 
cano-energetic. De ce ne
apărat această distincție?

o 
de 
a-

Pentru că aici este 
cantitate mai mare 
neprevăzut, pentru că 
proape orice intervenție 
de dorit să se finalizeze 
timp cit mai scurt ! — ! 
licită în chip complex. 
Cind intr-un loc n-ajunge 
numai sudura electrică, ci 
e nevoie și de una auto
genă, îl chemi pe Costea 
Filip, care le stăpînește 
bine pe amindouă. Datoria 
noastră, a celor care avem 
în răspurdere munca unor

Puterea
de a stimula

■ în 
so-

puterea din om
cursă nu ți-o pot da de- 
cit pregătirea în profesie, 
învățătura. Cum reușim 
să-i aducem pe toți la sta
rea de a pricepe acest a- 
devăr ? Cit de adecvate 
sint mijloacele în măsură 
să genereze o mișcare de 
masă pentru o temeinică 
pregătire și perfecționare ?

Primul adevăr care se 
Impune este că nu se în
vață din dispoziții..., ci din 
plăcerea de a învăța.

Argumentarea se opreș
te la Dumitru Nicolaide, 
de la fabrica de oxigen. 
Mecanic de recunoscută 
notorietate. Poate că altul 
in locul lui nu ar fi rezis
tat tentației să trăiască 
„pină la pensie" din pres
tigiul cîștigat... Pe merit, 
se-nțelege. A început mai 
întîi să-1 preocupe proce
sele din frigotehnie. Cum 
se produc ? Cum pot fi 
stăpînite ? Cum răspund 
utilajele ? Din aproape în 
aproape, s-a văzut și cu o 
a doua profesie. A venit Ia 
rind electrotehnica. Iarăși 
ani de efort pe tărîmul cu
noașterii. Un efort Ia care 
nimeni nu avea cum ' să-1 
oblige. în afară doar de 
propria conștiință. Pe 
scurt : trei meserii la activ, 
la o vîrstă cind alții gifîie 
încă să țină pasul cu ceea 
ce se petrece în unica lor 
meserie.

colective mai mari ori mai 
mici, e să încurajăm efor
tul de specializare și poli
calificare al fiecăruia.

A. T. : — M-aș înscrie în 
replică. Nu-i vorba numai 
de sprijinirea acestui efort, 
ci de stimularea potenția
lului tehnic și uman, in ge
nere. în orice colectiv 
există, după convingerea 
mea, imense rezerve aflate 

. în... rezervă. Cum desco
perim această valoare ? 
Cum acționăm pentru a o 
aduce in fluxul productiv ? 
Să-1 faci pe om conștient 
de existența acestor rezer
ve este, cred eu, una din
tre chestiunile de bază de 
la orice loc de muncă. Toc
mai pentru că lipsa aceasta 
de conștientizare duce, 
uneori, la stări de lucruri 
care nu se pot admite.

Inginerul Aristide Tănă- 
sescu, pentru a fi mai ex
plicit, apelează la episodul 
cu arborele cotit de la 
transbordorul de bloc-sec- 
ții. Utilaj în flux, absolut 
necesar producției. Fiecare 
piesă are o viață a ei, ar
borele cotit a avut și el o 
lungă viață de producție 
pînă în ziua cînd i-a venit 
scadența firească. Sint 
chemați „medicii" utilaje
lor de la mecano-energetic. 
Diagnostic, fără drept de 
apel : „piesa" nu mai poa-

te fi întinerită, trebuie în
locuită. întrebare care a 
declanșat reacția „în lanț": 
de unde alt arbore ? S-a 
mers urgent la marile în
treprinderi specializate. 
„Da, se poate face, dar 
stați la rind, avem pe flux 
atîtea". Fluxul construcției 
de nave presa tot mai in
sistent. Transbordorul inert 
devenise „locul îngust" 
care nu se putea depăși. 
Cîțiva muncitori și specia
liști din șantier și-au asu
mat ei răspunderea execu
ției arborelui cotit cu 
cina. Sigur că nu mai 
cuseră așa ceva. Dar 
lucruri, într-o viață 
producție, la care nici 
te-ai gindit vreodată nu le 
faci intr-o bună zi ? Cite 
soluții, care păreau impo
sibile, nu devin viabile 
tocmai prin spiritul de cu
tezanță al omului, prin 
angajarea lui cu hotărirea 
de a ciștiga o bătălie și 
încă una ? Acum, reușita 
e trecută cu simplitate la 
activ. „încercarea asta ne-a 
învățat multe. A fost ca o 
lecție necesară. Ea ne-a a- 
rătat că destule rezolvări 
la problemele pe care pro
ducția le ridică într-un 
moment sau altul pot fi în 
mina noastră, că soluțiile 
pot fi găsite și aici, nu ne
apărat în altă parte. Totul 
e să vezi această forță, să 
o stimulezi. Din cel puțin 
trei motive : 1. Din datoria 
morală, comunistă de a 
aduce in circuitul perfec
ționării întregul potențial 
de inteligență tehnică, de 
creație. 2. Din conștiința 
că stimulînd efortul pro
priu de creație înrădăcinăm 
un climat de muncă pro
prie afirmării ideilor no
vatoare, rezolvăm cu forțe 
proprii ceea ce la un mo
ment dat pare imposibil. 3. 
Mai e nevoie să argumen
tez că e de preferat să faci 
cu mina ta ceea ce ești în 
stare deoarece ai în mîna 
ta' și termenele, și calita
tea, șl capacitatea de inter
venție promptă atunci cînd 
se ivește un neajuns ?“.

M. Ș. : — Cu alte cuvin
te. să ai puterea care să 
stimuleze necontenit pu
terea din om : de muncă, 
de dăruire, de creație...

Adică, puterea comunis
tă, revoluționară care ge
nerează putere. Este forța 
care pune în mișcare și 
antrenează marile energii 
ale poporului, care adună 
toate șuvoaiele în uriașul 
fluviu al construcției so
cialiste.

Iile TANASACHE

\

de calcul al întreprinderii „Tractorul Foto : Eugen Dichiscanu

Propaganda vizuală în sprijinul
cerințelor prioritare ale planului

îa paleta largă de forme, metode 
și acțiuni ce trebuie întreprinse de 
organele și organizațiile de partid 
în vederea aplicării în viață a sar
cinilor și orientărilor formulate de 
secretarul general al partidului în 
cuvîntările la ședințele Comitetului 
Politic Executiv și recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. se înscriu și cele pri
vitoare la creșterea eficientei muncii 
politice de masă. Concomitent cti in
struirile lunare ale activului de partid, 
cu organizarea unor schimburi de 
experiență, dezbateri și consfă
tuiri, secția de propagandă a Co
mitetului județean de partid Dolj 
a editat, de curînd, un cuprinzător 
pliant, purtînd genericul 
politică 
forme,
derea materializării sarcinilor des
prinse din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Am făcut această „introducere" la 
ancheta de față, pentru a arăta că 
există preocupări statornice pentru a 
se asigura cadrul organizatoric adec
vat, un sistem permanent de infor
mare pentru

lizarea experienței pozitive, dar și 
pentru combaterea unor stări ' de 
lucruri negative în domeniul muncii 
de propagandă. Din „arsenalul" for
melor și mijloacelor folosite, ne-am 
Oprit asupra modului în care propa
ganda vizuală, ca formă eficientă a 
muncii politice de masă, este subor
donată îndeplinirii obiectivelor eco
nomice din două unități industriale 
reprezentative ale municipiului Cra
iova : întreprinderea de confecții și 
întreprinderea de utilaj greu.

întrebările pe care le-am pus unor 
cadre cu atribuții în acest sens au 
fost : „Este propaganda vizuală co-

rea-în secția a II-a, unitate unde se 
lizează confecții exclusiv pentru ex- ' 
port. Alături de chemări, îndemnuri 
și calcule economice, ce arată situa
ția „la zi", chiar pe schimburi, a în
deplinirii planului la export, sînt 
amplasate panouri cu conținut mo
bilizator, ce mențin 
gospodăresc : „Știați 
doar 1 m de ață pe fiecare produs 
obținem o reducere a cheltuielilor 
materiale cu 17 000 lei pe an, echiva- 
lind cu confecționarea a 13 000 de 
rochii ?“ ș.a. întrucit în acest sector 
se realizează producție numai pen
tru partenerii de peste hotare, se

treaz spiritul 
că economisind

„Munca 
de masă — obiective, 

metode, mijloace", în ve-
însemnări din unități industriale craiovene

ștlns Iml’er-n

actualizarea și genera-

Valori și semnificații emoționantele sensuri 
și devenirii poporului 
împlinirea destinului

în muzica românească
Noile dimensiuni pe care le do- 

bindesc artele pe scena Festivalului 
național „Cîntarea României", a că
rei a Vl-a ediție este, acum, în plină 
desfășurare, sporesc, substanțial, ro
lul acestora ca pîrghii esențiale ale 
sistemului național de educație es
tetică, etică și morală, ca factori 
propulsivi ai procesului de ridicare 
a vieții spirituale românești pe noi 
trepte calitative.

Din foarte multele valori componis
tice afirmate în ultima vreme pe 
scenele de concert ale Capitalei ne 
vom opri asupra cîtorva, convinși 
fiind că vom putea, prin acestea, să 
oferim imaginea, chiar și numai par
țială, dar semnificativă, a modului 
în care muzica românească se inte
grează demersului complex al artei 
și culturii noastre socialiste. Astfel, 
Ateneul Român a găzduit în ultima 
decadă a lunii ianuarie un concert 
de remarcabilă ținută, dat de Mu
zica reprezentativă a armatei, co
rul ansamblului „Doina" și corul 
Școlii militare de muzică sub con
ducerea dirijorală a excelentului mu
zician care este colonelul Emilian 
Ursu. Pe lingă unele lucrări din 
repertoriul consacrat, adaptate admi
rabil pentru fanfară simfonică, con
certul a cuprins citeva compoziții 
noi semnate de Emilian Ursu, Sergiu 
Eremia și Irlna Odăgescu-Țuțuianu, 
compozitori reputați pentru caracte
rul angajat, puternic mobilizator și 
patriotic al artei lor, muzicieni în 
partiturile cărora sălășluiesc însem
nele responsabilității creatoare, ale 
măiestriei și eticii profesionale. 
Marșul festiv „Comandantul suprem" 
de Emilian Ursu (versuri Jean Ghe- 
liuc) caracterizat de accente expre- 
siv-mobilizatoare, cantata „Omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu" de Ser
giu Eremia (versuri Jean Gheliuc) 
de o amplă și generoasă arcuire me
lodică în limitele unei expresivități 
de învăluitor lirism, corul „Aveți 
grijă oameni" de Irina Odăgescu- 
Țuțuianu (versuri, Magdalena Brăi- 
loiu) o vibrantă pledoarie pentru 
pace constituie mărturii elocvente 
ale crezului lor etic și estetic. Dar 
semnificativ pentru amploarea și 
profunzimea orizontului etico-este- 
tic al componisticii românești s-a 
dovedit a fi și concertul-medalion 
organizat în Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii române, care a pus 
în valoare cîteva lucrări reprezen
tative din creația Lianei Alexandra,

un prilej de rememorare a Ideilor 
cu privire la vigoarea și vitalitatea 
școlii românești de compoziție mu
zicală, la locul extrem de impor
tant pe care îl ocupă muzicienii ge
nerațiilor tinere în peisajul compo
nisticii naționale (Liana Alexandra, 
Șerban Nichifor, Iancu Dumitrescu, 
Călin Ioachimesc, Sorin Lerescu, 
Adrian Iorgulescu, Liviu Dănceanu, 
Viorel Munteanu, Mihnea Brumariu, 
Doina Rotaru și alții), la rolul lor 
deosebit de activ în promovarea unor 
estetici muzicale românești compe
titive la cele mai înalte cote ale 
gîndirii și tehnicii componistice mon
diale. Și, toate lucrările din pro
gramul concertului — Sonata pentru 
flaut solo, Cadența pentru vioară 
solo, Simfonia a IV-a, cantata „Două 
imagini pentru cor de copii și or
chestră", Sonata pentru șase corni, 
Cvartetul de coarde. Allegro pen
tru orgă — au dezvăluit un senti
ment bine subliniat al nevoii de 
spațiu, dorința comentării adînci a 
unor date care tind să se destrame, 
dar pe care compozitoarea le con- 
strînge să respecte legile creației și 
unității, Liana Alexandra asumîn- 
du-și in procesul constitutiv al for
mei sonore și al limbajului, respon
sabilitatea unei comunicări de in
discutabilă esență umanistă și româ
nească. Mai mult, altoind, pe un 
limbaj la curent, dar impregnat, ine
rent, de expresivitatea folclorului 
românesc, unele dintre cele mai noi 
cuceriri ale muzicii secolului XX, 
compozitoarea (ca de altfel, întreaga 
pleiadă a compozitorilor 
propune o poetică de 
coerentă.

Exemple, în sensul arătat 
ilustrînd foarte întinse spații 
muzica românească, au fost 
meroase în ultima vreme și 
citarea lor ar necesita mult 
multe pagini, pentru a putea fi fă
cută aici. Să mai evocăm, totuși, 
citeva. Iată, spre pildă, oratoriul- 
frescă „Mircea cel Mare" de Sorin 
Vulcu, după inspiratul poem literar 
cu același nume de Mircea M. Ște- 
fănescu, închinat figurii strălucitoare 
a voievodului român cu prilejul re
centei sărbătoriri a 600 de ani de la 
urcarea sa pe tronul Țării Româ
nești : o lucrare monumentală pen
tru orchestră simfonică mare, so
liști vocali, cor mixt și orgă, în 
universul căreia sînt încorporate 
imagini de istorie românească re-

învestite cu 
ale existenței 
român intru 
său contemporan, compozitorul eli- 
berîndu-se de capcanele unei dia
lectici formale convenționale, articu- 
lînd, pe fondul unui material sonor 
eterogen, un discurs coerent amplu 
și impresionant. Și tot cu prilejul 
sărbătoririi a 600 de ani de la urcarea 
pe tronul Țării Românești a Iui 
Mircea cel Mare, pe scena Ateneu
lui Român a fost prezentată în 
primă audiție cantata ,.Mircea cel 
Mare" de Doru Popovici. Natură 
eminamente lirică, Doru Popovici 
aduce și prin această lucrare, la zi, 
vitalismul romantic refuzînd atît 
disoluția limbajului tonal, cit și es
tetismul neoclasic. Cantata „Mircea

distinge. in acest sens,cel Mare" se _ . 
printr-o expresivitate directă, lim
pede și convingătoare, 
zical arcuindu-se in 
melodicitări luminoase, evocatoare.

Cîteva concerte sub genericul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", cîteva concluzii : se acredi
tează ideea oportunității unor expe
riențe componistice ale căror ra
țiuni fundamentale pot fi reperate 
în voința autorilor lor de a se eli
bera de piedici formale în favoarea 
respectului necondiționat față de ac
tul suprem al creației, al angajării 
reale, autentice. într-un cuvînt : 
imaginea unui cîmp de preocupări 
creatoare deosebit de fertile.

discursul mu- 
volutele unei

Vasile DONOSE

O acțiune tradițională

amintiți) 
extremă

mal sus, 
din 
nu- 

doar 
prea

Aflată la a 9-a ediție, „Ziua dan
sului ialomițean" se înscrie printre 
acțiunile tradiționale ale mișcării 
cultural-artistice ialomițene. Despre 
această manifestare, care a adus pe 
scena Casei de cultură a sindicate
lor din municipiul Slobozia, peste 500 
de interpreți, redăm cîteva păreri, 
opinii, sugestii.

Prof. Alexandru Știucă, vicepre
ședinte al Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă Ialomi
ța : „Ziua dansului ialomițean și 
dezbaterea metodică organizată cu 
instructorii formațiilor, cu directorii 
așezămintelor culturale, cu factorii 
responsabili de activitatea cultural- 
artistică, condusă de specialiști cu 
experiență, a constituit ea însăși o 
noutate. S-au abordat probleme de 
tehnică a culegerii materialului co
regrafic, de transpunere scenică, de 
valorificare în spectacol a folclorului. 
Dezbaterile au scos în evidență mo
dul în care cei care sînt chemați să 
slujească dansul popular, în general 
folclorul, trebuie să fie și apărători 
ai acestuia împotriva poluării. La cea 
de-a 9-a ediție au participat 35 de 
formații, de la grupul de dansatori 
la ansamblul folcloric, care au de
monstrat, în general, un nivel de pre
gătire artistică pe măsura exigențe
lor actuale. în perspectivă, ne propu
nem intensificarea activității de cu
legere a folclorului local. De altfel, 
celor trei volume «Jocuri populare ia
lomițene», ultimul fiind premiat la 
ediția a 5-a a Festivalului național 
«Cîntarea României», precum și cu
legerii «Folclor din Vlădeni», dato
rate coregrafului Mihail Runcanu, le 
urmează cercetarea unor noi zone 
folclorice : Giurgeni-Mihail Kogăl- 
niceanu, Alexeni-Fierbinți, Jilavele- 
Manasia. în acest context se vor ini
ția acțiuni care urmăresc cultivarea

respectului pentru valorile inestima
bile ale culturii și creației populare, 
revitalizarea horei satului, organiza
rea serilor folclorice pentru tineri — 
prilej de a învăța cîntecul și dansul 
popular românesc — realizarea unor 
noi materiale documentare".

Mihail Runcanu, instructor-core- 
graf : „Este de dorit ca la viitoarele 
ediții activitățile metodice ce se or
ganizează să aibă un conținut mai 
bogat, abordîndu-se probleme ime
diate ale pregătirii formațiilor : de
monstrații privind culegerea și pre
lucrarea materialului coregrafic, a- 
samblarea unei suite, analiza unor 
elemente specifice dansului ialomi
țean etc".

Anica Casian, instructor al forma
ției de dansuri din satul Luciu, co
muna Mihail Kogălniceanu, formație 
laureată a Festivalului național „Cîn
tarea României". „In continuare tre
buie să se depună o activitate mai 
sistematică și permanentă pentru 
crearea unor puternice ansambluri 
folclorice, la nivelul consiliilor unice 
agroindustriale. în ce privește for
mația noastră — dansuri bărbați 
— ea pune în lumină un material 
coregrafic cules de la bătrînii satu
lui și care trebuie transmis genera
țiilor viitoare".

Ion Zamfir, Instructor la căminul 
cultural din comuna Scînteia : „Mă 
preocupă în primul rînd selecția dan
satorilor, acțiune extrem de impor
tantă, pe care o încep în școală, unde 
îmi desfășor 
dactic. Ar fi 
formații din 
invitate la 
țean». care,
prilej de a învăța".

relată cu sarcina mobilizării oame
nilor muncii pentru îndeplinirea 
obiectivelor prioritare ce revin co
lectivelor respective ?“ „Care este 
eficiența acțiunilor întreprinse ?“

— La noi, prioritatea priorităților 
o constituie exportul și calitatea, 
obiective de primă importanță ce se 
intercondiționează, aprecia Marian 
Răduț, secretar adjunct al comitetu
lui de partid al întreprinderii de 
confecții. Faptul că peste 85 la sută 
din producția de confecții este desti
nată unor țări cu o recunoscută tra
diție în industria confecțiilor este 
un argument în acest sens. Iată de 
ce toate formele muncii politice de 
masă, îndeosebi propaganda vizuală, 
le-am direcționat către aceste co
mandamente, mobilizării colectivului 
pentru realizarea, chiar în devans, 
a unor comenzi pentru export, în 
condiții superioare de calitate, și în
cadrării în normele de consum pla
nificate. Demn de relevat este și 
faptul că formele muncii de propa
gandă, în ansamblul lor, au făcut, 
anul trecut, precum și în perioada 
ce a trecut din 1987, obiectul ana
lizei în ședințe de birou și plenare 
ale comitetului de partid <îin între
prindere, precum și în majoritatea 
organizațiilor de partid, de masă.

Parcurgem secțiile de producție. 
Spațiile sint dominate de che
mări, panouri, gazete de perete, 
vitrine ale calității, îndemnuri și 
fotomontaje. în imensa lor majori
tate — actualizate, cu un conținut mo
bilizator, axat pe cerințele actuale 
ale preocupărilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor la export, în condiții supe
rioare de calitate și încadrarea stric
tă în normele de consum. Ne aflăm

înțelege de la sine că problema ca
lității se află pe aceeași ordine de 
prioritate. Un argument : în fața „vi
trinei calității" — discuții exigente 
despre responsabilitatea de produ
cător și exportator.

Desigur, ne-am referit doar la un 
aspect ; ele sînt mai multe. De pildă, 
se poate aminti faptul că fiecare 
„operativă" de producție începe, in
variabil, cu aceeași întrebare pusă 
de conducerea întreprinderii : „Cum 
stăm cu «-ORDERUL- (lotul de ex
port planificat pentru ziua prece
dentă), ce probleme de calitate se 
ridică ?“ De țrei ori pe săptămînă, 
prin intermediul stației de radioam
plificare, se difuzează aspecte con
crete, pozitive și negative, privitoare 
la problemele amintite.

Că formele muncii politice de 
masă, in cazul de față propaganda 
vizuală, sînt subordonate cerințelor 
vitale ale producției, înfăptuirii sar
cinilor prioritare ce revin fiecărui 
colectiv de muncă, ne este dovedit 
și la Întreprinderea de utilaj greu 
Craiova, unitate nouă, modernă, 
destinată construcției de mașini- 
unelte grele și utilaj tehnologic com
plex.

— La fiecare început de an, cînd 
reactualizăm propaganda vizuală, 
evidențiem, prin conținutul ei, cel 
puțin cinci comandamente ale aces
teia. afirma .economistul Marin Tă- 
nase, secretarul adjunct al comi
tetului de partid al întreprinderii, 
care ne este și ghid prin halele de 
producție : să fie atractivă, concretă, 
dinamică, mobilizatoare, să fie în 
permanent dialog cu oamenii mun
cii ; ținîndu-Ie mereu treaz spiritul 
de inițiativă, de generalizare a expe
rienței pozitive, de combatere a stă
rilor de lucruri negative, dar și de 
întărire a coeziunii colectivului.

Urmărim modul concret de apli
care in viață a celor spuse de inter
locutorul nostru. La secția de ma- 
șini-unelte, pe fiecare utilaj tehno
logic, majoritatea realizate de co
lectivul întreprinderii, există înscris 
îndemnul : „Producția ce se poate 
realiza intr-un schimb este de... (ca
zul unei mașini de frezat cu portal), 
folosiți-o in mod corespunzător". 
Pe un mare panou citim : „înnoirea 
și modernizarea producției este sar
cina noastră prioritară. Pentru 1987 
ne-am prevăzut 90 obiective ce se 
concretizează într-un spor de pro
ducție de 80 milioane lei, reducerea 
consumului de metal cu peste 60 de 
tone, a combustibilului convențional 
cu 1 000 t și reducerea importurilor 
cu peste 160 milioane lei". Și secțiile 
utilaj-tehnologic și mecano-sudură, 
precum și atelierele de producție, 
depozitele de materii prime au fost 
„împînzite" cu lozinci, afișe, grafi
ce și panouri cu calcule economice, 
prin al căror conținut sint populari
zate nu numai sarcinile prioritare, 
ci și inițiativele folosite, căile con
crete de creștere a productivității 
muncii, de înnoire și modernizare a 
producției în condițiile gospodăririi 
chibzuite a materiilor prime, a com
bustibilului și energiei electri
ce. „Atunci cînd apar sarcini 
noi. obiective de maximă im
portanță. adaptăm imediat și propa
ganda vizuală acestor comandamen
te, ne spune Vasile Olaru, secretarul 
organizației de bază nr. 2. Uitați, 
chiar acum am terminat acțiunea de 
reducere a iluminatului general și 
am scris pe un panou un text mobi
lizator". Intr-adevăr, textul-chemare 
nu era „pictat" (cum mai motivează 
unii că n-au oameni și timp să scrie 
frumos, să picteze lozinci și pa
nouri), ci scris Ia repezeală, dar 
citeț șl mobilizator î „în 1987 redu
cem consumul de energie electrică 
cu 600 MW, de combustibil conven
țional cu 600 t“. în alt loc de muncă 
ne-a reținut atenția o altă „chema
re" : „în acest an produsele pe care 
le realizăm 
acesț nivel 
din“ totalul 
produselor 
zarea tehnologiilor, dar și a modu
lui de a gindi al nostru, al tuturor. 
Să creștem producția și să moderni
zăm producția, prin reducerea con
sumurilor !“. Un mod eficient de a 
gîndi funcția propagandei — mereu 
ancorată în realitățile vieții, mereu 
în pas cu viața dinamică, complexă 
a colectivelor muncitorești.

Nicolae BĂBALĂU 
corespondentul „Scînteiî"

la nivel mondial și peste 
vor reprezenta 85 Ia sută 
producției. Modernizarea 
înseamnă și moderrii-

Adi ainistrația de Stat Loto-Pronosport 
informează:

Pentru iubitorii celui mai popu
lar sistem — Lozul in plic — s-a 
pus în vinzare „LOZUL PRIMĂ
VERII". emisiune specială limita
tă. care atribuie ciștiguri supli
mentare din fond special, constind 
în autoturisme „Dacia 1 300“ si im
portante sume de bani (50 000 lei, 
10 000 lei. 5 000 lei ș.a.m.d.). Este, 
prin urmare, o nouă și favorabi
lă ocazie prin care fiecare parti
cipant să-și valorifice șansele la 
acest operativ sistem de joc. A-

gențiile și vînzătorii volanti din 
rețeaua Loto-Pronosport pun la 
dispoziție aceste lozuri, împreună 
cu toate lămuririle necesare. Este 
de notat că. fiind vorba de o e- 
misiune limitată, aceasta se poa
te epuiza în cel mai scurt timp. 
De aceea, oricînd ■ și oriunde, 
plimbările în aer liber, specifice 
sezonului, pot deveni și mai a- 
greabile, jucind la „LOZUL PRI
MĂVERII" 1

teatre

activitatea de cadru di- 
bine ca cele mai bune 
școlile generale să fie 
«Ziua dansului ialomi- 
în mod vădit, este un

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteiî" Casa de cultură a sindicatelor din Oradea Foto : Sandu Cristian

i i ■1 ■

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Titanic vals — 18; (sala Am
fiteatru) : Poveste din Hollywood — 
18; (sala Atelier) : D-ale carnavalului
— 14; Teatrum Mundi (amînat din 21 
III) — 18; (sala Studio-99) : Medalion 
liric „George Topirceanu* — 16,30
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
vocal-instrumental susținut de stu- 
denți — 15; (sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice**. Simona Avesalon
— vioară — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Otello
— 18

• Teatrul de operetă (13 63 48, la 
sala mică a Teatrului Național) : 
Secretul Iul Marco Polo — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Răceala — 18
• Teatrul Mic (14.70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrîna și hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cirtițele —• 18
• Teatrul „C. I. Nottara** (59 31 03, 
sala Magheru) : Cum vă place — 18; 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Arta conversației — 18

• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19,30
• Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Toate pînzele sus — 9; Muzicanții 
veseli — 15
• Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, sala 
Victoria) : Nică fără frică — 15
9 Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show *87** — 19

cinema
• Pădureanca; SCALA (11 03 72) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, GLORIA (47 46 75)

— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11,30; 14: 16,30; 19
• Trenul de aur: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 12; 15; 18, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 12: 15; 18
• Vrăjitorul din Oz — 9: 11: 13, Toate 
pînzele sus (I—II) — 14,45; 18: DOINA 
(16 35 38)
• Toate pînzele sus (II—III): CO-
TROCENI (49 48 48) — 15; 18
• Domnișoara Aurica: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
O Locuri în inimă: SALA MICA A 
PALATULUI — 15: 17,15; 19,30. FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11; 13; 15: 17; 19
• Fiii marii ursoaice: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Sania albastră: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Acțiunea Topolino: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 13; 17; 19

• Gară pentru doi: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 12; 15; 18
• Amada: STUDIO (59 53 15) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Gheața verde: VICTORIA (16 28 79) 
— 9; 11; 13,15; 15,15; 17,30; 19,30
• Incendiul: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19
• Apașii: DACIA (50 35 94) — 9; 11 ; 
13; 15; 17; 19, FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19
• Punct... și de Ia capăt: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Cursă neprevăzută: FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Ali-Baba și cei 40 de hoți: DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 18;
• Carmen: MIORIȚA (14 27 14) — 19
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Telsgramă de Ia bordul avionului prezidențial

Tovarășului DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLE

Părăsind teritoriul Republicii Populare Congo, Îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez, și pe această cale, în numele meu și al tovarășei mele, 
cele mai vii mulțumiri pentru primirea caldă și ospitalitatea prietenească 
de care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre în frumoasa dumneavoas
tră tară.

Am convingerea că întîlnirea noastră, convorbirile și înțelegerile la 
care am ajuns cu prilejul vizitei se vor înscrie ca o contribuție de seamă 
Ia dezvoltarea tot mai largă a raporturilor de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și Republica Populară Congo, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Congolez al Muncii, în interesul și 
spre binele popoarelor român și congolez. al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii în lume.

Exprimindu-mi satisfacția pentru rezultatele vizitei, doresc să vă adre
sez, o dată cu salutul nostru de rămas bun, calde urări de sănătate și 
fericire personală, progres, prosperitate și pace pentru poporul congolez 
prieten.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

A apărut :

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la Plenara 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
— 25 martie 1987 —

EDITURA PO11T1CA

A 42-a aniversare a eliberării Ungariei
Tovarășului JÂNOS KÂDÂR

Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului vi
cepreședinte și prim-ministru al Re
publicii Democratice Somalia. Mo
hamed Aii Samantar, prin care îi 
exprimă, in numele guvernului și

poporului somalez, mulțumiri pentru 
felicitările transmise cu ocazia nu
mirii sale în funcția de prim-mi
nistru și ii adresează, totodată, cele 
mai bune urări, de sănătate și fe
ricire personală, precum și de pro
gres și prosperitate poporului ro
mân.

t V
13.00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînă (partial 

color) • Floarea cîntului, floarea 
dorului — melodii populare 
© Gala desenului animat e Ofen
siva noului ca fapt de muncă. Re
portaj ® Cîntecul cuvintelor — 
moment poetic • Un compozitor 
— Mircea Drăgan — propune o 
melodie în premieră • Fața nevă

zută a capodoperelor • Xanadu" 
(partea I) — film muzical • Tele- 
sport O Autograf muzical

14.45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,25 Teleenciclopedia (color)
20,00 Antologia umorului românesc (co

lor). Episodul XV (prima parte)
20.45 Film artistic. „Execuția a fost 

oprită"
22,00 Telejurnal
22,10 De dragul tău... (color). Romanțe 

cu Ioana Radu.
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 aprilie, ora 20 — 7 aprilie, 
ora 20. în țară : Vremea va continua 
să se încălzească ușor. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros, în vestul, cen
trul și nordul țării, unde vor cădea 
precipitații locale sub formă de ploaie, 
în celelalte regiuni va ploua izolat.

Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări în vestul și estul 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse, în general, între 4 și 12 grade, 
cele maxime vor oscila între 14 și 24 
de grade, local mai ridicate în sud. La 
începutul intervalului, în sudul și estul 
țării, local se va produce ceață. în 
București î Vremea va continua să se 
încălzească ușor. Cerul va fi variabil. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 10 grade, cele maxime întră 
18 și 22 de grade.

VA INFORMAM DESPRE'

Noi unități prestatoare 
de servicii în Capitală

Dezvoltarea, diver
sificarea și ridicarea 
calității prestărilor de 
servicii către popu
lație. în acest an, con
stituie obiectivul prio
ritar al Uniunii coo
perativelor meșteșu
gărești București din 
sectorul mobilă, con
strucții. lemn, chimie. 
Constituită în 18 coo
perative. organizate 
in 181 de unități de 
producție și 636 de 
centre și ateliere pen
tru servirea popu
lației. Uniunea coope
rativelor meșteșugă
rești a conceput un 
program judicios în 
acest scop. Dezbateri
le din adunarea ge
nerală a oamenilor 
muncii de la coopera
tiva ..Mobilă și tapi
țerie". de exemplu, au 
relevat că planul pe 
anul trecut a fost sub
stanțial depășit prin 
folosirea judicioasă a 
timpului de lucru, 
printr-un plus dă 
hărnicie al lucrători
lor. printr-o mai bună 
funcționare a utilaje
lor și instalațiilor. In 
acest an. cooperativa 
va realiza o producție- 
marfă in valoare de 
247 milioane lei. mai 
mult decît dublu față 
de 1986. In ceea ce 
privește prestările de 
servicii către popu
lație. aceeași coopera
tivă și-a propus în 
plan un volum de lu
crări mai mare cu 8 
milioane lei fată de 
anul trecut. Si reuși
ta se bazează de pe 
acum pe o mai strîn- 
să conlucrare intre 
unitățile de prestări 
servicii, centrele de 
comandă și colectivul 
de proiectare. Din 
discuția avută cu in
ginera Ileana Blin- 
dă, vicepreședintă a 
U.C.M.B.. am reținut 
citeva initiative și 
acțiuni care au și 
început să-și dove
dească eficienta. Intre 
acestea, se remarcă 
extinderea unor profi
luri de prestări servi
cii solicitate intens de

populație, cum ar fi 
întreținerea și repara
rea instalațiilor sani
tare de către coopera
tivele „Instalatorul", 
repararea mașinilor 
de spălat și a pompe
lor produse de coope
rativa „Electrobobi- 
naj“. Totodată. s-a 
trecut la înființarea 
de unități mixte, pen
tru ca solicitatorii să 
poată beneficia, con
comitent. de două și 
chiar trei servicii. In 
această idee, se are 
in vedere transforma
rea a incă 22 de uni
tăți in unități mixte. 
De asemenea, se va 
trece la intretinerea și 
repararea autoturis
melor proprietate per
sonală pe bază de a- 
bonament la unitățile 
..Automecanica" (din 
strada Filioara 3—5 și 
din str. N. Apostol 
2—4). In ceea ce pri
vește reparațiile în 
construcții, se vor ex
tinde și infiinta noi 
unități care vor exe
cuta zugrăveli, vopsi
torii, tapete, dublări 
ferestre, montări sobe 
teracote, hidroizolații. 
După cum ne-a pre
cizat interlocutoarea, 
se pregătește deschi
derea unor unități 
model. între care una 
specializată în optică 
medicală, o alta in re
parații și întreținere 
radio-televizoare. iar 
altele profilate în ra
mura prelucrării lem
nului și confecții.

Urmare a număru
lui mare de solicitări 
privind repararea bu
nurilor de folosință 
îndelungată, in 1987 
vor fi puse la dispo
ziția publicului încă 
30 de unități noi. ast
fel ca la sfîrsitul a- 
nului rețeaua unități
lor prestatoare de 
servicii să ajungă la 
666. Important e fap
tul că factorii de răs
pundere din U.C.M.B. 
au în vedere acope
rirea tuturor sectoare
lor Capitalei cu servi
cii la nivelul cererii 
populației. urmărin- 
du-se o completare e-

chilibrată a rețelei în 
toate cartierele orașu
lui și in toate profilu
rile de servicii exis
tente. în acest scop, 
s-a trecut la organi
zarea unor acțiuni 
centralizate de identi
ficare și preluare de 
la diverși furnizori, 
inclusiv din gospodă
riile populației, a 
unor materiale refolo- 
sibile si recuperabile. 
Sint în curs de în
ființare încă 10 uni
tăți cu acest profil, 
continuindu-se munca 
de organizare a unor 
fluxuri tehnologice cu 
mijloace proprii. „Re- 
fabricarea" unor o- 
biecte de folosință în
delungată și repune
rea acestora în circui
tul firesc inseamnă o 
substanțială economie 
de materie primă ne
cesară în alte dome
nii ale economiei na
ționale. De altfel, a- 
ceastă rețea numără 
la ora actuală circa 
125 de unități specia
lizate.

Și o noutate de ul
timă oră : a început 
organizarea în fiecare 
sector al Capitalei de 
dispecerate de urgen
tă în ce privește ac
tivitatea de deblocări 
uși, intervenții la ara
gazuri și frigidere, in
stalații sanitare și al
tele. Totodată, merită 
subliniat și faptul că, 
anul trecut, la ini
țiativa uniunii, s-au 
executat instalații so
lare pentru unitățile de 
producție de pe plat
forma industrială Că- 
țelu, unitatea Service 
auto Colentina și uni
tatea de producție a 
cooperativei „Munca" 
din Vatra Luminoasă, 
economisindu-se ast
fel importante canti
tăți de combustibil 
convențional. Anul a- 
cesta va beneficia de 
astfel de instalații și 
„Tehnometalica" din 
complexul industrial 
de pe platforma Mi
litari.

Marta CUIBUS

INFORMAȚII SPORTIVE

Luna aceasta, 
bogat program competilional 

în cadrul „Daciadei"
în cursul lunii aprilie, în întreaga 

țară se va da startul etapei de vară 
din cadrul celei de-a 5-a ediții a 
competiției sportive naționale „Da- 
ciada", in toate localitățile urmind 
să se organizeze concursuri sportive 
de masă și de performanță, crosuri 
și alte întreceri. De asemenea, vor 
avea loc și primele finale pe țară la 
sport de masă, intre care „Cupa a 
65-a aniversare a U.T.C." la tenis de 
masă pentru tineri de 14—19 ani și 
peste 20 de ani (4—5 aprilie, la 
Tg. Mureș), campionatele universi
tare de judo (10—12 aprilie, la Timi
șoara), campionatele universitare de 
handbal feminin (15—19 aprilie, la 
Craiova) și festivalul ansamblurilor 
școlare de gimnastică ritmică moder
nă — „Cupa a 65-a aniversare a 
U.T.C." (18—19 aprilie, la Baia Mare).

Tradiționalul „Cros al tineretului"

(pentru categoriile 14—16 ani, 17—18 
ani și peste 20 de ani), dotat anul 
acesta cu „Cupa a 65-a aniversare a 
U.T.C.", este programat de „Ziua 
tineretului" (2 mai. la Brăila).

IIOCHEI. La patinoarul „23 Au
gust" din Capitală au început vineri 
întrecerile campionatului european 
de hochei pe gheață (grupa B) pen
tru juniori. La competiție participă 
opt echipe, ce au fost repartizate 
in două grupe, după cum urmează : 
România, Italia, Bulgaria. Marea 
Britanie (grupa I) : Franța. Iugosla
via. Austria Danemarca (grupa a 
Il-a).

în partida inaugurală, selecționa
ta Bulgariei a întrecut cu scorul de 
9—2 (5—0. 1—2. 3—0) formația Ma
rii Britanii. Echipa României a În
vins cu scorul de 6—3 (1—0, 2—0,
3—3) formația Italiei. Alte rezul
tate: Franța—Austria 3—2 (1—1, 0—1, 
2—0) ; Iugoslavia—Danemarca 6—4 
(1—1, 3—1, 2—2). Astăzi, de la ora 9, 
sînt programate partidele: Româ-

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEll"

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă transmitem calde felicitări cu prilejul Zilei 
naționale a poporului ungar — cea de-a 42-a aniversare 
a eliberării sale de sub dominația fascistă, la care, alături 
de armata sovietică, ostașii români au adus o impor
tantă contribuție.

Dorim ca prin eforturi comune raporturile de prietenie 
șl colaborare dintre popoarele român și ungar, cu adinei

BUDAPESTA 

tradiții progresiste de luptă și solidaritate, să cunoască 
o dezvoltare tot mai puternică, pe baza principiilor so
cialismului, ale deplinei egalități In drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, in folosul și spre binele poporului 
român și al poporului ungar, al cauzei destinderii, înțe
legerii și păcii in Europa și în lume.

La această sărbătoare națională urâm poporului prieten 
și vecin ungar noi succese în edificarea societății socia
liste în patria sa.

NICOLAE CEAUȘESCU
GIURGIU : 

Tehnologie modernă
în cadrul Schelei de producție 

petrolieră Clejani, județul Giur
giu, a fost definitivată o nouă 
tehnologie de extracție a țițeiului. 
Este vorba de combustia subterană 
umedă. Noua tehnologie a fost ela
borată cu sprijinul nemijlocit al 
specialiștilor de la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru petrol 
Cîmpina. Ea a fost impusă de 
viscozitatea ridicată a zăcămîntului, 
de economisirea energiei și, bine
înțeles, de creșterea substanțială a 
factorului final de recuperare, 
constind în injectarea prin alter
nanță de aer și apă în stratul de 
țiței. în prezent, de noua tehnolo
gie beneficiază peste 100 de sonde. 
(Ion Manea).

BIHOR : Sporește zestrea 
edilitară

Constructorii bihoreni au ridicat 
la peste 3 000 numărul apartamen
telor predate „la cheie" oamenilor 
muncii, de la începutul cincinalu
lui, depășind prevederile de plan. 
Ca urmare a acestor eforturi, în 
municipiul de pe Crișul Repede 
s-au conturat noi ansambluri de 
locuințe — Nufărul II și III. 6 Mar
tie. Decebal, Proletarilor. Tudor 
Vladimirescu. Ele se remarcă prin
tr-o îmbinare armonioasă a ele
mentelor tradiționale cu cerințele 
arhitecturii moderne. Stadiile avan
sate de construcție în care se află 
un mare număr de apartamente 
creează condiții pentru realizarea 
peste plan a 800 apartamente în 
acest al doilea an al actualului 
cincinal. (loan Laza).

ROVINARI : Preocupări 
pentru un comerț modern, 

civilizat
Extinderea activității extractive 

și energetice în marile platforme 
industriale ale Gotjului a atras 
după sine apariția unor noi și în
floritoare centre muncitorești — 
Rovinari, Turceni, Stoina, Bîlteni, 
Peșteana și dezvoltarea. în cadrul 
acestora, a unei ample rețele co
merciale menite să contribuie la 
satisfacerea în condiții tot • mai 
bune a cerințelor oamenilor 
muncii.

— Sub aspectul cuprinderii teri
toriale — ne-a spus Constantin To- 
mescu. directorul întreprinderii co
merciale de stat mixte Rovinari — 
sîntem cea mai mare întreprindere 
de profil din Gorj. Rețeaua noas
tră cuprinde în prezent peste 40 
unități alimentare. 16 pentru des
facerea produselor industriale, II 
unități de alimentație publică, un 
număr însemnat de laboratoare de 
patiserie-cofetărie și carmangerie. 
Dar nu numai 'atît. Prin interesul 
manifestat în vederea bunei apro
vizionări a populației din aceste 
zone, prin practicarea unui comerț 
modern, civilizat, unitatea noastră 
a obținut rezultate care au si
tuat-o an de an pe locuri frun
tașe în întrecerea socialistă. Con- 
știenți de răspunderile mari ce ne 
stau in față, ne-am propus pentru 
1987 să ridicăm calitatea serviciilor 
prestate, să diversificăm gama ac

tivităților noastre, astfel incit să 
depășim nivelul desfacerilor din 
anul trecut cu cel puțin 25 mili
oane lei. în acest context, perse
verăm pentru dezvoltarea și mo
dernizarea bazei materiale. în cu- 
rind urmînd să dăm în folosință 
piața agroalimentară cu o supra
față amenajată de 5 000 metri pă- 
trați și un magazin universal în 
orașul Rovinari, o nouă cantină- 
restaurant și micromagazin la Tur
ceni și noi unități de desfacere in 
vecinătatea punctelor de lucru din 
zonele miniere energetice și pe
troliere. (Dumitru Prună).

MUREȘ : Apartamente 
peste prevederi

Lucrătorii Trustului antrepriză 
generală de construcții montaj Mu
reș au înscris noi fapte de muncă 
în cronica întrecerii socialiste. Ast
fel, ca rezultat al organizării judi
cioase a muncii pe fiecare șantier, 
utilizării pe scară largă a unor 
materiale de construcții locale, a 
energiei și combustibilului, ei au 
predat „la cheie" în perioada care 
a trecut din acest an cu 82 apar
tamente mai mult față de grafi
cele la zi. în prezent, se depun e- 
forturi susținute pentru realizarea 
înainte de termen a tuturor celor 
2 671 de apartamente din planul pe 
acest an, din care 1932 apartamen
te se află in stadii avansate de exe
cuție, iar la 739 lucrările au fost 
începute în aceste zile. De remar
cat că apartamentele date în folo
sință la Tîrgu Mureș și în alte 
centre urbane ale județului au 
drept sursă de încălzire și de asi
gurare a apei calde menajere agenți 
termici primari recuperați de la in
stalațiile industriale, (Gheorghe 
Giurgiu).

GALAȚI : Acțiuni 
pentru recuperarea 

și valorificarea materialelor
Răspunzînd cerințelor majore de 

maximă importanță și actualitate 
privind reintroducerea In circuitul 
productiv a unor materiale, colec
tivul de muncă de la întreprin
derea județeană de recuperare șt 
valorificare a materialelor refolo- 
sibile Galați a reușit, în perioada 
care a trecut din acest an. să des
fășoare, în afara contractelor în
cheiate cu întreprinderile, ample 
acțiuni de recuperare, unele din
tre acestea avînd loc concomitent 
cu acțiunile de curățenie și gospo
dărire organizate de consiliul 
popular municipal. între altele, au 
fost construite și amplasate in di
ferite zone ale orașului conteinere 
complexe in care se pot depozita 
materiale feroase, mase plastice, 
cioburi de sticlă și altele. De ase
menea, în marile cartiere ale 
municipiului se află rulote speciale 
pentru colectarea hirtiei. Demn de 
menționat este că asemenea acțiuni 
s-au extins în ultima vreme și în 
mediul rural. Toate acestea s-au 
materializat în recuperarea și valo
rificarea, printre altele, a 37 800 
tone oțel, 1 780 tone fontă. 218 tone 
cupru, 100 tone alamă, 150 tone 
bronz, precum și importante canti
tăți de plumb, baterii de acumula
tori, zinc, aluminiu. (Ștefan Dimi- 
triu).

Se împlinesc, astăzi, 42 de ani de 
la eliberarea Ungariei, eveniment 
de cotitură in istoria țării, care a 
pus capăt dominației fasciste și a 
deschis calea pentru o dezvoltare 
democratică a societății ungare, 
pentru făurirea socialismului.

Invingind numeroase dificultăți, 
oamenii muncii de la orașe și sate, 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, au înfăptuit 
profunde transformări revoluționa
re, iar pe această bază au obținut 
realizări de seamă in dezvoltarea 
țării. A sporit de peste 15 ori pro
ducția industrială. Au avut loc mu
tații importante In însăși structura 
industriei. în cadrul căreia princi
pala pondere revine acum ramurilor 
purtătoare ale progresului tehnic. 
Pe această bază, a sporit producti
vitatea muncii. Schimbări s-au pro
dus și In agricultură. întemeiată In 
prezent pe folosirea largă a mași
nilor si tehnologiilor moderne. S-au 
dezvoltat, totodată, cultura și știin
ța. Schimbările economice și sociale 
au avut o înriurire pozitivă asupra 
nivelului de trai al poporului.

In prezent, oamenii muncii înfăp
tuiesc hotăririle celui de-al XIII- 
lea Congres al P.M.S.U., care, va

MIERCUREA-CIUC : Un modern complex turistic

înălțat în centrul 
municipiului Miercu- 
rea-Ciuc. complexul 
de cazare și alimen
tație publică „Harghi
ta", alături de casa de 
cultură a sindicatelor, 
de numeroase blocuri 
de locuințe construite

în ultimii ani, compu
ne un ansamblu de 
edificii intr-o linie 
arhitectonică moder
nă, de mare frumu
sețe.

Complexul, aparți- 
nînd Oficiului jude
țean de turism, dispu

ne de un hotel cu 300 
locuri, în camere cu 
unu și două paturi, 
de confort sporit, pre
cum și de unități de 
alimentație publică și 
pentru prestări servi
cii. (Nicolae Șandru).

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

lori ficînd experiența de pînă acum 
în construcția socialistă, a elaborat 
sarcinile ce stau in fața societății 
pentru dezvoltarea ei viitoare.

In România sînt apreciate reali
zările obținute de poporul ungar in 
făurirea socialismului, sînt urmă
rite cu interes eforturile sale pe 
calea progresului.

Aniversarea eliberării Ungariei 
constituie prilej de evocare a 
contribuției armatei române, alături 
de armata sovietică, la zdrobirea 
fascismului pe pămintul ungar. In 
luptele crincene pentru alungarea 
dușmanului de pe teritoriul Unga
riei și-au dat viața 42 700 de mili
tari români. Aceste lupte se înscriu 
că un eveniment de neuitat în cro
nica relațiilor romăno-ungare, care 
a creat premisele stabilirii și dez
voltării legăturilor de prietenie și 
colaborare îhtre cele două țări și 
popoare.

In anii făuririi socialismului, re
lațiile dintre România și Ungaria 
au cunoscut o evoluție pozitivă, pe 
multiple planuri, dezvoltîndu-se pe 
baza Tratatului de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală. In 
acest sens, s-au impus prin însem
nătatea lor convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova

rășul Jănos Kădăr, care au elaborat 
liniile directoare ale intensificării 
conlucrării romăno-ungare în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, ca și pe plan 
internațional, in lupta pentru pace, 
înțelegere și colaborare in Europa 
Si in lume.

In procesul edificării și dezvol
tării noii orlnduiri se evidențiază 
cu putere însemnătatea promovării 
ferme a politicii de bună vecină
tate, temelia fructificării acesteia 
reprezentind-o respectarea strictă a 
egalității in drepturi, a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc — 
garanția sigură a extinderii și 
aprofundării relațiilor de prietenie 
și colaborare.

Cu prilejul celei de-a 42-a ani
versări a eliberării Ungariei, po
porul român adresează poporului 
ungar felicitări și urarea de a do- 
bindi noi succese în construcția so
cialistă, exprimîndu-și, în același 
timp, convingerea că dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
romăno-ungare este în interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

TELEGRAME

Cu prilejul celei de-a 42-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, președintele 
Marii Adunări Naționale, Consiliul 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Central al Uniunii Gene

rale a Sindicatelor din România, 
Consiliul Național al Femeilor, alte 
organizații de masă, ministere șl 
Instituții centrale din țara noastră 
au adresat telegrame de felicita
re organizațiilor si instituțiilor si
milare din Republica Populară Un
gară.

Depunerea unor coroane 
de flori

Cu prilejul celei de-a 42-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub do
minația fascistă, ambasadorul R.P. 
Ungare la București. Sziits Pâl, a 
depus, vineri, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, precum și Ia Monu
mentul eroilor sovietici.

Eforturi creatoare sub semnul eficientei

nia—Marea Britanie, Bulgaria—Italia; 
Danemarca—Austria și Franța—Iu
goslavia.

FOTBAL. Meciurile din etapa a 
22-a a campionatului diviziei A la 
fotbal se vor disputa astăzi, 4 apri
lie, după următorul program : Steaua 
— Sportul studențesc (stadionul 
Steaua), Victoria — Rapid (stadionul 
Victoria), Petrolul — Jiul, Chimia 
Rm. Vîlcea — F.C.M. Brașov, Uni
versitatea Cluj-Napoca — Gloria, 
S.C. Bacău — Dinamo. Corvinul — 
Oțelul, F.C. Argeș — Flacăra ; Uni
versitatea Craiova — F.C. Olt. Parti
dele vor începe la ora 17.

BOX. In turneul internațional de 
box de Ia Usti (Cehoslovacia), in 
limitele categoriei supergrea pugilis- 
tul român Dorin Răcaru l-a învins 
prin KO în repriza a 2-a pe bulgarul

Petkov, iar cubanezul Jorge Gonza
lez a cîștigat prin KO tehnic în re
priza a 2-a in fața polonezului 
Rîbinski. La categoria pană, Daniel 
Dumitrescu l-a întrecut la puncte pe 
Tolera (Etiopia),

NATAȚIE. în concursul interna
țional de natație de la Budapesta, 
înotătoarea româncă Stela Pura a 
cîștigat proba de 400 m liber în 
4T3”21/100. urmată de ludith Csaba 
(Ungaria) — 4’18”02/100 șî Eniko Pa- 
lencsar (România) — 4’18”47/100. în 
proba de 100 m liber, Stela Pura s-a 
clasat pe locul al treilea, cu 58”89/ 
100. victoria revenind sportivei din 
R.D. Germană. Katarin Meichner în 
58”25/100. A doua victorie a înotă
toarelor românce a fost obținută de 
Noemi Lung, învingătoare la 400 m 
mixt cu timpul de 4’41”79/100.

Administrația de Stat Loto*Pronosport informează :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 3 APRILIE 1987
EXTRAGEREA I : 60 43 17 67 52 62 35 30 74.
EXTRAGEREA A II-A : 65 24 42 63 18 72 68 14 41.
Fond total de cîștiguri : 1 270 678 lei, din care 251 638 Iei report la ca

tegoria 1.

în aceste zile de început de 
aprilie, capitala Ungariei se înfă
țișează vizitatorului ca o metropo
lă aflată în plin proces de moder
nizare și dezvoltare, asemenea în
tregii țări. în cei 42 de ani de la 
eliberarea Ungariei de sub domina
ția fascistă, poporul din țara vecină 
a traversat — după cum țin să sub
linieze gazdele — cea mai fruc
tuoasă epocă din întreaga istorie 
a țării. Acesta este, incontestabil, 
un adevăr.

Exemple edificatoare pot fi in
finite pe întreg cuprinsul țării. 
Ne aflăm in orașul Kecskemât, in 
plină pustă ungară, reședința ju
dețului Băcs-Kinskun. „Satul gi
gant" de altădată, care era Kecs
kemet. a devenit, în anii de după 
eliberare, un modern și important 
centru industrial, județul în ansam
blul lui căpătînd și el o nouă 
înfățișare. „In prezent, in județ 
avem aproape 30 de ramuri Indus
triale, multe din acestea sint dintre 
cele mai moderne — ne spune dr. 
Hodossi Sândor, secretar al comi
tetului județean de partid. In struc
tura producției se înscriu pe prim 
plan produsele electronice și elec
trotehnice, componente pentru cen
tralele atomoelectrice, mașini și 
mijloace de transport, mașini si 
agregate pentru agricultură, pentru 
industriile ușoară și alimentară și 
altele". Dezvoltarea viguroasă -a 
industriei, a cărei producție este in 
prezent de peste zece ori mai mare 
decît în anii ’50, a făcut ca numai 
între anii 1960 și 1970 numărul 
locurilor de muncă in acest dome
niu să se dubleze. Paralel cu dez
voltarea industriei, nisipurile „Kis- 
kunsâg" din această parte a Un
gariei au devenit, in anii din 
urmă, pămînturi roditoare. în pre
zent, județul Băcs-Kinskun este 
una din cele mai dezvoltate zone 
agricole ale țării, producînd anual, 
după cum cu mîndrie o spun gaz
dele, pline pentru trei milioane de 
oameni, zarzavaturi și legume pen
tru 2,5 milioane, fructe și struguri 
pentru mai mult de patru milioane 
de oameni.

Dar să ne întoarcem in orașul 
de reședință al județului. însoțiți 
de gazde, am vizitat întreprinde
rea de casetofoane, singura unita
te producătoare de asemenea apa
rate din Ungaria. în discuțiile cu 
Fcher Bela, directorul întreprin
derii, cu muncitori și specialiști de 
aici am desprins aceleași trăsături 
definitorii pentru preocupările ac
tuale ale industriei ungare : efici
ență și calitate.

Orașul Kecskemet, alături de 
profilul său nou, industrial, este 
și un vechi centru cultural și spi
ritual al Ungariei. Oraș al muzi
cii — datorită marelui muzician 
care a fost Kodaly — este In același 
timp un oraș al școlilor. Aici se 
învață noi meserii, se reînvață al
tele. Tînăra populație a orașului 
(aici fiecare al patrulea locuitor 
învață) iși pregătește cu Încrede
re viitorul.

în aceste zile, presa, radioul șl 
televiziunea relatează, de pe tot 
cuprinsul tării, noi și noi fapte de 
muncă de pe frontul siderurgiei și 
al industriei miniere, din indus
tria constructoare de mașini și de 
mecanică fină, de pe șantierele de 
construcție industriale și social- 
culturale etc.

în actualul cincinal, bunăoară, 
economia ungară și-a propus să'

obțină o creștere medie anuală de 
trei la sută a produsului național 
brut. Sarcină deloc ușoară, dacă se 
are în vedere că în primul an al 
actualului cincinal — așa cum s-a 
arătat la Plenara C.C. al P.M.S.U., 
din noiembrie 1986 — rezultatele 
obținute nu au fost pe măsura ce
lor așteptate, deoarece cheltuielile 
au depășit încasările, iar țara a 
consumat mai mult decit a produs. 
Pentru îndeplinirea cincinalului, 
programele întocmite în fiecare 
unitate au în vedere utilizarea cu 
forțe sporite a potențialului tehni- 
co-economic, modernizarea produc
ției, aplicarea mai rapidă a cuceri
rilor revoluției științifice și tehni
ce, sporirea — pe această bază .— 
a competitivității, renunțarea la 
unități și produse învechite, ne
rentabile. „întreaga activitate eco
nomică ungară — ne spune Almâsi 
Kălmân, consilier în Ministerul In
dustriei — este subordonată exclu
siv calității, productivității și efi
cienței". Referindu-se la aceeași 
tematică actuală, Csatâri Băla, se-

Insemnări de călătorie

cretar cu probleme economice la 
Comitetul județean de partid Bekes, 
județ cu o mare pondere în econo
mia țării, arăta că în actualul 
cincinal, „după un demaraj mai 
puțin izbutit, se impune mai mult 
ca oricind modernizarea structurii 
producției, accelerarea moderniză
rii tehnice, diminuarea consumu
rilor, incă exagerate, de materii 
prime, materiale și energie".

Paralel cu preocupările pentru 
calitate și eficiență in economie, 
pe plan social-edilitar se înscrie, 
de bună seamă, dezvoltarea urba
nistică a tuturor așezărilor Unga
riei. Astfel, in anii de după elibe
rare, fondul locativ al țării a 
crescut cu un milion de aparta
mente. în actualul cincinal, zes
trea localităților urbane și rurale 
ale Ungariei se va îmbogăți cu 
alte circa 320 000 apartamente.

Acum, în al 42-lea an al liber
tății, Ungaria socialistă este o 
țară în plin proces de înnoire și 
dezvoltare, iar omagierea acestui 
important eveniment din istoria 
poporului ungar este și un prilej 
de rememorare și cinstire a celor 
care au participat cu arma în 
mină la eliberarea țârii de sub 
dominația fascistă. Pe cînd mă 
aflam pe unul din marile bulevar
de budapestane. urmăream cu ochii 
minții, ca pe o hartă, teatrul lupte
lor armatei române, care, alături de 
armata sovietică și armatele altor 
țări ale coaliției antifasciste, a par-l 
ticipat la eliberarea Ungariei. Dar 
să apelăm la memoria datelor, 
mărturiilor și amintirilor din acele 
vremuri...

în grelele și îndelungatele lupte 
desfășurate de armata română pe 
teritoriul Ungariei, ostașii români 
s-au distins prin dîrzenie și eroism, 
prin fapte de arme și spirit de 
sacrificiu, intrate in memoria oa
menilor, a locurilor. Efectivele an
gajate de armata română în Unga
ria s-au ridicat la 210 000 militari. 
Lupte aprige au fost purtate, în 
multe cazuri, mai ales în orașe, 
nu numai de la stradă la stradă, 
nu numai de la imobil la imobil,

ci și de la încăpere la încăpere. 
Armata română a eliberat 1 237 lo
calități, între care 14 centre ur
bane, a cucerit 3 masive muntoase 
și a forțat patru cursuri de apă.

Din arhivele vremii cităm : „In 
comuna Abony, ofițerii și trupa 
armatei române au manifestat, 
față de populație, cea mai mare 
bunăvoință. Cu concursul armatei 
și comandamentului român, am 
putut pune în stare de funcționare 
uzina electrică din comună... Ar
mata română, civilizată, cunoscută 
de noi, a binemeritat dragostea, 
stima și recunoștința populației 
ungare". La 5 ianuarie 1945, Con
siliul comunal din Szilvăsvâros 
arăta : „Armata română, care a 
fost cantonată in această comună, 
a hrănit copiii șl chiar oamenii în 
virstă de la cazanul trupei, pre
cum și oameni din împrejurimi ; 
mediei militari ai armatei au dat 
populației civile îngrijiri medicale". 
La rindul lor, martori oculari iși 
amintesc și azi cu emoție și re
cunoștință de faptele de vitejie și 
de omenia ostașilor români... „In 
pădurea Szentkirâly (comuna Sii- 
lusâp), la mai puțin de 30 km de 
Budapesta — ne spune pensiona
rul Tari Jdzsef — fasciștii aveau 
amenajat un puternic zid de apă
rare. In timpul luptelor, care au 
durat peste două săptămîni, au 
căzut mulți români. La noi, în 
cimitirul comunei sint îngropați 
peste 250 de bravi ostași români 
pe care îl socotim copiii noștri, 
eroii noștri..."

Drept semn al cinstirii memoriei 
ostașilor români, care și-au vărsat 
singele pentru eliberarea Ungariei, 
stau mărturie cele 19 monumente 
și pietre funerare ridicate în amin
tirea lor, ca și mormintele lor, 
situate în 311 localități de pe în
treg cuprinsul țării. La Budapesta 
— unde s-au dat cele mai înverșu
nate bătălii și unde victoria asu
pra fascismului s-a scris și cu 
singele celor 11 000 de eroi ai nea
mului românesc, alături de cei so
vietici — pe monumentul de gra
nit al ostașilor români din cimiti
rul Râkosliget stă scris : „Glorie 
eroilor români care și-au jertfit 
viața în lupta împotriva fascismu
lui, pentru eliberarea poporului 
frate ungar".

Alte multe monumente ca cele 
de la Debrețin, Ceglăd, Miskolc, 
Nyiregyhăza, Cserkeszolld, Hajdu- 
boszormdny, Megyaszo și din alte 
localițăți rămîn peste veacuri sim
boluri de netăgăduit ale jertfelor 
de singe — fie că a fost sergentul 
Elena Chiriță, telefonistul Ducu 
loan, ucis, in prima linie, pe stra
da Thokdly, pe cînd comunica 
locul precis al Inamicului, sau 
oricare din eroii români căzuți in 
luptă pentru eliberarea Ungariei,

Angajat, sub conducerea P.M.S.U., 
în construcția socialistă, poporul 
ungar a schimbat din temelii în
fățișarea țării, orașele și satele, 
viața socială, purtînd, acum, la 42 
ani de la eliberare, amprenta rea
lizărilor de seamă dobîndite în 
dezvoltarea industriei și agricul
turii, a științei și culturii. Și, por
nind de la realizările obținute, 
oamenii muncii de pe întreg cu
prinsul R. P. Ungare obțin noi 
succese de seamă in înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, in făurirea societății 
socialiste dezvoltate.

Aurel URZICA
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Dimensiuni noi relațiilor 
și colaborare româno-

Sub aceleași bune auspicii, carac
terizate prin manifestări de profun
dă stimă, prețuire și respect pentru 
iluștrii reprezentanți ai poporului 
român, s-a desfășurat și cea de-a 
treia și ultima etapă a itinerarului 
de pace, prietenie și colaborare in 
țări africane al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu — vizita 
oficială de prietenie in Republica 
Populară Congo. Primirea deosebit 
de călduroasă, ospitalitatea și cor
dialitatea cu care au fost înconjurați 
pe tot parcursul vizitei înalții oas
peți au ilustrat încă o dată. în mod 
grăitor, prestigiul de care se bucură 
pe toate meridianele România socia
listă, președintele ei, „una din acele 
voci cu autoritate care militează cu 
ardoare în favoarea restructurării 
profunde a raporturilor internațio
nale". omul politic „care a făcut din 
egalitatea statelor — mici, mijlocii 
și mari — un principiu cardinal al 
politicii externe românești" și „al 
cărui nume este asociat luptei pen
tru pace în lume", cum subliniază 
aprecierile președintelui țării gazdă.

Stimulate puternic de întîlnirile 
la nivel înalt de la Brazzaville (1972 
și 1987) și București (1973 și 1985), 
relațiile dintre România și Congo 
înregistrează de mai mulți ani o 
evoluție favorabilă. In spiritul poli
ticii de solidaritate militantă cu ti
nerele state africane, țara noastră 
urmărește cu viu interes și simpatie 
munca și realizările poporului con- 
golez pe calea dezvoltării economice 
și sociale, eforturile sale pentru 
lichidarea grelei moșteniri a trecutu
lui de dominație colonială, imperia
listă, pentru apărarea și consolidarea 
independenței naționale. Pe baza 
acordurilor și înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt 
— în rîndul cărora se reliefează im
portanța Tratatului de prietenie șl 
colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Congo, semnat în 1985 de cei doi 
șefi de stat — între țările, partidele 
și popoarele noastre s-au statornicit 
și dezvoltat relații bune, de colabo
rare rodnică. Specialiștii români au 
înălțat, alături de muncitorii, tehni
cienii și inginerii congolezi, Între
prinderea de țesături sintetice de la 
Brazzaville și fabrica de cherestea 
de la Betou. pe ogoarele din valea 
fluviului Congo lucrează tractoare 
și utilaje fabricate in România, iar 
numeroase cadre necesare propășirii 
noului stat au urmat sau urmează 
cursurile institutelor de învățămint 
din țara noastră.

Desfășurată într-un asemenea ca
dru atit de favorabil, actuala vizită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în R.P. Congo a asigurat nu numai 
continuitatea, ci și creșterea calitativă 
a dialogului rodnic dintre țările 
noastre, confirmînd dorința reciprocă 
de a conferi relațiilor bilaterale noi 
dimensiuni și ample perspective.

Exprimînd, în acest spirit, convin
gerea că noile convorbiri și înțele
gerile convenite vor duce la întă
rirea raporturilor prietenești, pe cele 
mai diverse planuri, dintre cele 
două țări si popoare, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Vizita pe care o facem în țara dum
neavoastră constituie o expresie a 
bunelor relații de prietenie și cola
borare statornicite între țările, par
tidele și popoarele noastre, a do
rinței comune de a le dezvolta în 
continuare, pe multiple planuri. Sint 
încredințat că vizita și convorbirile 
pe care le-am început astăzi, înțele
gerile la care vom ajunge, vor da un 
nou impuls conlucrării și colaborării 
reciproo avantajoase dintre țările 
noastre".

Arăiînd, la rîndul său. că în Congo 
este urmărită cu interes și admirație

activitatea șefului statului român 
pentru progresul României socialis
te, pentru cauza păcii și cooperării 
internaționale, președintele DENIS 
SASSOU NGUESSO declara : „în
treaga dumneavoastră acțiune, ener
gică și curajoasă, s-a inspirat întot
deauna, pe de o parte, din valorile 
izvorite din străvechea și bogata 
cultură a poporului român, iar pe de 
altă parte, din lupta popoarelor din 
întreaga lume. Sint mindru să re
amintesc că noi împărtășim aceste 
idealuri, fără de care țări mici ca 
ale noastre nu ar fi ceea ce sînt și 
nu ar avea rolul pe care ii au in 
concertul națiunilor".

Ilustrare elocventă a acestui spirit 
de înțelegere și prețuire reciprocă, 
a voinței comune de a adinei și ex
tinde conlucrarea dintre cele două 
țări, dialogul de la Brazzaville a evi
dențiat, așa cum se arată în Comu
nicatul comun, semnat de cei doi 
președinți, dezvoltarea raporturilor 
tradiționale româno-congoleze. subli- 
niindu-se importanța întîlnirilor la 
nivel înalt, rolul activ în această 
evoluție al conlucrării fructuoase și 
solidarității militante dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Congo- 
lez al Muncii.

în cadrul convorbirilor s-a reliefat 
existenta unor condiții din cele mai 
propice pentru ca relațiile româno- 
congoleze să cunoască o extindere 
continuă — în domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural și in alte 
sfere de activitate — înțelegerile 
convenite mareînd un moment de cea 
mai mare însemnătate pe aceas
tă cale.

în mod concret, s-a convenit extin
derea mai largă a schimburilor co
merciale și aprofundarea cooperării 
economice într-un șir de importante 
domenii de interes comun — petrol 
și gaze, agricultură, mine și energie, 
exploatarea și industrializarea lem
nului, construcții, lucrări publice și 
altele. în acest scop, în cursul vizitei 
a fost semnat un protocol privind 
dezvoltarea cooperării economice si 
tehnice și creșterea schimburilor co
merciale intre cele două țări.

Cu prilejul convorbirilor oficiale, 
analiza problemelor vieții internațio
nale a pus în evidență preocuparea 
față de situația deosebit de gravă și 
de complexă existentă astăzi în lume, 
ca urmare a cursei înarmărilor, a 
menținerii și chiar agravării unor 
conflicte și stări de încordare în di
ferite regiuni ale lumii, a crizei eco
nomice mondiale, adîncirii continue 
a marilor decalaje dintre țările să
race și cele bogate. Pornind de la 
faptul că acești factori accentuează 
instabilitatea internațională și spo
resc pericolul unui război mondial, 
dialogul la nivel înalt a pus în lumi
nă, pe bună dreptate, adevărul fun
damental că apărarea păcii și tre
cerea la înfăptuirea dezarmării, 
unirea eforturilor tuturor popoare
lor. conlucrarea lor tot mai strînsă 
pentru a se opri cursul periculos al 
evenimentelor spre confruntare, pen
tru a se înfăptui dezarmarea nuclea
ră și convențională reprezintă o ce
rință vitală pentru însăși existenta 
omenirii.

Abordîndu-se, în mod firesc, situa
ția din Africa și exprimîndu-se în
grijorarea față de problemele grave 
cu care este confruntat. în prezent, 
acest continent. în timpul convorbi
rilor s-a subliniat necesitatea întări
rii continue a unității și colaborării 
dintre statele africane în vederea 
asigurării progresului lor multilate
ral. a consolidării independentei și 
ridicării nivelului de viață ale po
poarelor lor. După cum s-a arătat în 
timpul dialogului la nivel înalt, nu
mai prin întărirea solidarității și in
tensificarea acțiunilor comune pot fi 
combătute cu succes practicile inad
misibile ale țărilor capitaliste dezvol
tate de a-și perpetua prin diverse

de prietenie 
congoleze

mijloace vechile privilegii, de a men
ține statele africane în stare de 
dependentă. Un rol important în 
întărirea colaborării și solidarității 
popoarelor de pe continent revine 
Organizației Unității Africane, atît 
pentru dezvoltarea conlucrării lor in 
vederea consolidării independenței, 
cît și. pentru soluționarea pe cale po
litică a problemelor sau litigiilor 
existente între unele dintre ele.

Cu deosebită vigoare a fost con
damnată politica inumană de apart
heid promovată de regimul de la 
Pretoria, reafirmîndu-se poziția fer
mă de combatere a rasismului, 
sprijinul permanent față de lupta 
dreaptă a populației africane majo
ritare pentru accesul liber la întrea
ga viață politică, economică și socia
lă, ca și sprijinul, la fel de ferm și 
constant, față de lupta poporului na- 
mibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru dobîndirea independentei, po
trivit rezoluțiilor adoptate în cadrul 
O.N.U. și al O.U.A. Au fost, de ase
menea, aspru condamnate actele de 
agresiune ale autorităților R.S.A. îm
potriva statelor africane independen
te și vecine, acte care amenință 
grav pacea in această parte a lumii.

în cadrul convorbirilor a fost sub
liniată cu tărie necesitatea lichidă
rii subdezvoltării și instaurării noii 
ordini economice internaționale, re- 
levîndu-se importanta convocării 
unei conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U.. la care să participe 
toate țările, atit dezvoltate, cit și in 
curs de dezvoltare, pentru soluțio
narea globală a problemelor, inclu
siv cea a datoriilor externe, deose
bit de împovărătoare pentru econo
miile tinerelor state.

Schimbul de păreri la nivel înalt 
a evidențiat, totodată, identitatea sau 
marea apropiere a punctelor de ve
dere în ceea ce privește necesitatea 
eliminării cît mai grabnice a rache
telor cu rază medie de acțiune din 
Europa, încheierii cu rezultate con
crete a reuniunii general-europene 
de la Viena, pentru întărirea secu
rității și dezvoltarea cooperării în
tre țările continentului — ceea ce 
ar avea efecte favorabile asupra an
samblului climatului politic mon
dial. Aceeași identitate de vederi 
s-a manifestat și în ceea ce priveș
te necesitatea creării de zone libere 
de arme nucleare și chimice in 
Balcani și în diferite alte regiuni ale 
lumii, realizării unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, înce
tării conflictului dintre Iran și Irak, 
întăririi rolului și contribuției O.N.U. 
în rezolvarea marilor probleme cu 
care este confruntată omenirea.

Sînt. toate acestea, temeiuri pen
tru a afirma, cu satisfacție și de
plină îndreptățire, că, prin rezulta
tele sale, vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Republica Populară 
Congo a marcat o contribuție foar
te importantă la aprofundarea re
lațiilor de prietenie și cooperare din
tre cele două țări, partide și po
poare. constituind, totodată, un aport 
însemnat la promovarea păcii. înțe
legerii și securității internaționale.

Exprimîndu-și sentimentele de 
bucurie si mîndrie patriotică și dind 
cea mai înaltă apreciere ansamblu
lui rezultatelor vizitelor in cele trei 
țări africane prietene, poporul ro
mân aduce profundul său omagiu 
conducătorului iubit al partidului și 
statului, exponent fidel al năzuin
țelor celor mai scumpe ale tuturor 
cetățenilor României socialiste, 
personalitate proeminentă a vremu
rilor noastre, care se bucură de 
unanimă prețuire și respect pe toate 
meridianele globului.

Petre STANCESCU

ROMA ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SENEGAL

Schimb de mesaje intre secretarul general 
al P.C.R. si secretarul general al P.S.I.

ROMA 3 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
secretarului general al Partidului So
cialist Italian, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, Bettino 
Craxi, un cald mesaj de sâlut, îm
preună eu cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de succese în ac
tivitatea consacrată dezvoltării eco- 
țomico-sociale a țării.

Mulțumind pentru mesaj, Bettino 
Craxi a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut prie

tenesc, iar poporului român urări de 
pace și prosperitate.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către secretarul ge
neral al Partidului Socialist Italian 
a tovarășului Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., care 
reprezintă Partidul Comunist Român 
la cel de-al 44-lea Congres al Parti
dului Socialist Italian. în cursul dis
cuțiilor au fost subliniate raporturile 
bune de colaborare dintre P.C.R. și 
P.S.I., dintre România și Italia, evi- 
dențiindu-se dorința reciprocă de ex
tindere a acestora pe multiple pla
nuri.

In memoria ostașilor români căzuți pentru 

eliberarea Ungariei
BUDAPESTA 3 (Agerpres). - Cu 

prilejul celei de-a 42-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub dominația 
fascistă, ambasadorul României la 
Budapesta a depus coroane de flori 
la monumentele și mormintele ostași
lor români din Budapesta — Rakos- 
ligeț, Nyiregyhaza și Hajduboszor- 
meny. De asemenea, au mai fost de
puse jerbe de flori din partea am
basadei României la Budapesta în 
localitățile Gyor, Miskolc, Szeged, 
Debrețin, Szecseny, Litke, Sulysap și 
Tapioszecso. La monumentul ostași
lor români din Hajduboszormeny au 
fost depuse coroane de flori și din 
partea Consiliului Prezidențial și 
Consiliului de Miniștri ale R. P. Un
gare, Ministerului Apărării, precum 
și a comitetului județean de partid,

a organizațiilor de masă și obștești 
din județul Hajdu-Bihar.

Coroanele au fost depuse de către 
Rezso Bognar, membru al Consiliu
lui Prezidențial al R.P. Ungare. Zol- 
tan Juhar, ministrul comerțului inte
rior, Jozsef Benyi, adjunct al minis
trului afacerilor externe, g-ral lt. 
Istvan Narai, adjunct al ministrului 
apărării, Imre Szabo, președintele 
Consiliului județean Hajdu-Bihar.

La ceremonii au fost de față re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Memoria celor peste 47 000 de ostași 
români căzuți pentru eliberarea Un
gariei, din care 11 000 s-au jertfit în 
crincena încleștare din capitala un
gară, se înscrie cu litere de aur în 
tradițiile progresiste care leagă cele 
două popoare.

Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

Pentru o largă colaborare economică 
și tehnico-științifică

GENEVA 3 (Agerpres). — în cadrul 
celei de-a 42-a sesiuni anuale a Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E./O.N.U.) continuă dez
baterile generale cu privire la locul 
și rolul Comisiei în promovarea dia
logului și conlucrării economice între 
țările regiunii și creșterea eficienței 
activităților sale în domeniile de in
teres pentru statele membre.

în intervenția sa, șeful delegației 
române a prezentat poziția României, 
concepția și considerentele președin
telui Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea dezvoltării unei largi și ne
îngrădite colaborări economice și teh- 
nico-științifice general-europene și 
așezării acesteia pe baze noi. de ega
litate, înțelegere și respect reciproc, 
propuneri avansate de România la 
reuniunea general-europeană ’de la 
Viena.

Reprezentantul român a arătat că 
C.E.E./O.N.U. s-a dovedit a fi un or
ganism viabil și de neînlocuit pentru 
stimularea dialogului și cooperării, 
pentru afirmarea unității intereselor 
fundamentale ale popoarelor europe
ne, pe deasupra deosebirilor de siste
me sociale și politice, apartenenței 
la alianțe politico-militare și grupări 
economice diferite. Date fiind gravi
tatea problemelor economice . inter
naționale și implicațiile lor profunde

pentru pacea și securitatea mondială, 
se impune ca C.E.E./O.N.U., țările eu
ropene să adopte o poziție mai acti
vă în soluționarea acestor probleme, 
în eforturile vizînd eliminarea deca
lajelor între țările bogate și țările să
race și edificarea noii ordini econo
mice internaționale,

Vorbitorul a formulat o serie de 
propuneri concrete pentru ca C.E.E./ 
O.N.U. să adopte măsuri efective 
pentru lărgirea și aprofundarea coo
perării în domeniile comerțului șl 
cooperării industriale, colaborării 
tehnico-științifice, energiei și prote
jării mediului înconjurător. Este ne
cesar — a spus el — să se acționeze 
prin eforturi comune pentru stimula
rea schimburilor comerciale și a 
cooperării în industrie, inclusiv pe 
terțe piețe, pentru eliminarea obsta
colelor de orice natură și a oricăror 
forme de discriminare din calea pro
movării unui comerț liber, echitabil.

Totodată_s-a relevat că este nece
sar să se intensifice colaborarea în 
utilizarea tehnologiilor industriale 
nepoluante, recuperarea, reciclarea și 
utilizarea deșeurilor, ameliorarea ca
lității apei și aerului în marile con
centrări urbane, precum și pentru 
asigurarea unei securități sporite în 
exploatarea centralelor nucleare.

Lucrările reuniunii general-europene de la Viena

DE

LA SOFIA au fost date publici
tății „Considerentele referitoare la 

I dezvoltarea in continuare a mișcă
rii cooperatiste în conformitate cu 
linia privind noua creștere a cali
tății", document elaborat de secre- 

I tarul general al C.C. al P.C. Bul- I gar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jiv- 

Ikov, și aprobat de Biroul Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, relatează 
agenția B.T.A.

I PRIMIRE LA VARȘOVIA. Pre- 
I ședințele Consiliului de Stat al

R.P. Polone, Wojciech Jaruzelski, 
I l-a primit Ia Varșovia pe ministrul

afacerilor externe al Indiei, Na
rayan Dutt Tiwari, aflat într-o vi- 

■ zită oficială în capitala poloneză,
informează agenția P.A.P. Au fost 

1 abordate probleme ale relațiilor
I bilaterale și posibilitățile extinde

rii acestora pe diverse planuri, pre
cum și aspecte ale vieții internațio
nale actuale.

EXPERIENȚA NUCLEARA ÎN 
ZONA SEMIPALATINSK. După 

I cum relatează agenția T.A.S.S.. pe 
poligonul din zona Semipalatinsk 
a fost efectuată Ia 3 aprilie o nouă 
explozie nucleară subterană cu pu- 

Iterea de 20—150 kilotone. Expe
riența a fost efectuată în scopul 
perfecționării tehnicii militare, 

I precizează agenția.
LA HAVANA se desfășoară lu

crările celui de~nl V-lea Congres 
Ial Uniunii Tineretului Comunist 

din Cuba (U.J.C.). la care partici
pă 1 500 de delegați, precum și re- 

. prezentanți de peste hotare — in- 
I formează agenția Prensa Latina. 

Dezbaterile sînt consacrate proble- 
Imelor prioritare ale vieții econo- 

mico-sociale naționale, educației 
tineretului șl rolului acestuia în 
progresul general al Cubei. Luind 

Icuvîntul. Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 

I Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, a cerut tineretului să 
participe mai activ la asigurarea 
dezvoltării multilaterale a țării.

I STABILIREA UNOR RELAȚII 
DE BUNA VECINĂTATE cu țările 

r socialiste europene reprezintă o 
sarcină de primă importanță a po

liticii externe a Austriei, sublinia
ză o declarație a Ministerului de 
Externe al Austriei, dată publici
tății la Viena. Documentul relevă 
că relațiile de prietenie cu aceste 
țări, promovarea unei astfel de po
litici externe sînt considerate de 
Austria drept o contribuție majoră 
la asigurarea dezvoltării pașnice a 
continentului european.

CONVORBIRI DE PACE. Șeful 
statului etiopian, Mengistu Haile 
Mariam, l-a primit pe ministrul de 
externe al Somaliei. Jama Barre, 
aflat la Addis Abeba in fruntea 
unei delegații care participă la lu
crările celei de-a treia runde a 
Comitetului de normalizare a rela
țiilor bilaterale. Un comunicat al 
agenției E.N.A. relevă că în acest 
cadru au fost trecute în revistă 
punctele de vedere ale celor două 
părți referitoare la convorbirile de 
pace.

UN AJUTOR ALIMENTAR de ur
gență in valoare de 16 719 635 dolari 
a fost aprobat de directorul gene
ral al F.A.O., Edouard Saouma, in 
favoarea victimelor secetei din 
Etiopia, ale ciclonului din Vanuatu 
și ale altor dezastre naturale pro
duse in diferite țări — informează 
un comunicat al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură, dat publicității la 
Roma.

DISCRIMINAREA FEMEILOR 
continuă să rămînă o realitate in 
Japonia. Ministerul japonez al 
Muncii a recunoscut că, anul trecut, 
salariile primite de femeile aflate 
în cimpul muncii au fost cu circa 
50 la sută inferioare celor ale 
bărbaților. De asemenea, se mențio
nează că aproape 70 la sută dintre 
companiile nipone preferă să nu 
angajeze femei. Ca urmare, femeile 
nipone reprezintă un contingent 
considerabil in rîndul șomerilor 
japonezi, al căror număr se ridică, 
în prezent, la 1,86 milioane.

ÎN ÎNCHISORILE DIN CHILE 
sînt întemnițați sute de deținuți 
politici, din care 14 sint condamnați 
la moarte, a relevat într-o confe
rință de presă la Madrid repre
zentantul Comisiei de solidaritate 
cu deținuți! politici chilieni. El a 
cerut Spaniei și opiniei publice

mondiale să inițieze o campanie in 
favoarea eliberării imediate a de- . 
tinuților politici și abolirii pedep
sei cu moarte in Chile. I

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR I 
AFRICANI DE PETROL. Mi
niștrii petrolului din Algeria, An- 1 
gola. Benin, Camerun, Congo, Ga
bon. Egipt, Marea Jamahirie Arabă 
Libiană Populară Socialistă și Ni- | 
geria au hotărît crearea Asociației 
producătorilor africani de petrol t 
(A.P.P.A.), informează agenția 
I.R.N.A. Potrivit buletinului de 1 
presă al „Grupului celor 77", .
A.P.P.A. își propune să promoveze 
cooperarea între membrii săi și va I 
studia modalitățile acordării de a- 
sistență țărilor africane importatoa- I 
re de petrol, spre a le ajuta să-și | 
satisfacă nevoile energetice. Orga
nizația este deschisă pentru orice • 
țară africană care are zăcăminte 
de petrol. 1

UN RAPORT DESPRE STAREA I
SĂNĂTĂȚII IN S.U.A. La Wa- |
shlngton a fost dat publicității un 
raport guvernamental privind as- i
pecte ale stării sănătății populației 
americane. Documentul arată că, in '
perioada 1970—1981, in S.U.A. s-a 
înregistrat o scădere a deceselor 
provocate de maladiile cardiace — I
una din principalele cauze ale mor
talității in această țară. Pe de altă 
parte insă, se constată cu 'îngrijo
rare răspindirea cazurilor de SIDA 
(Sindromul imunodeficitar dobin- . 
dit), boală in prezent mortală. 
Dacă, in 1970, această maladie nici , I 
măcar nu era cunoscută, din 1981 ea 
a afectat peste 30 000 de americani, |

SUSPENDARE. Fostul șef al re
gimului minoritar rasist rhodesian > 
Ian Smith, în prezent lider al Ali
anței conservatoare, de opoziție. ' 
din Zimbabwe, a fost suspendat din 
parlament pentru o perioadă de un 
an. Decizia a fost luată de forul 
legislativ ca urmare a recentelor 
declarații ale lui Ian Smith in fa- , 
voarea regimului rasist de la Preto
ria și împotriva sancțiunilor hotărî- 
te de numeroase state ale lumii, in
tre care Zimbabwe și celelalte țări 
din „prima linie". împotriva auto
rităților de la Pretoria.

DATORIA EXTERNA A FRAN
ȚEI era la sfîrșitul anului trecut I 
de 66.36 miliarde dolari, informea
ză agenția KUNA, citind date ofi- I 
ciale publicate la Paris.

LA ISTANBUL (Turcia) s-a 
deschis sesiunea Consiliului plani
ficării al Organizației economice de ' 
cooperare (E.C.O.), din care tac 
parte Turcia, Iran și Pakistan.

VIENA 3 (Agerpres). — N. Chilie 
transmite: Luind cuvintul în cadrul 
dezbaterilor reuniunii general-euro
pene de la Viena, reprezentantul ro
mân a subliniat necesitatea include
rii in sfera cooperării dintre statele 
europene a problematicii promovării 
drepturilor femeii, a participării fe
meilor, în condiții de deplină egali
tate, fără nici un fel de discriminări, 
la viața economică și socială, la 
eforturile de dezvoltare și progres 
ale fiecărei țări. S-a evidențiat fap
tul că. în concepția României, tra
dițiile comune ale popoarelor de pe 
continentul european, patrimoniul 
cultural și nivelul general de dez

voltare ale țărilor europene repre
zintă factori care creează condițiile 
favorabile pentru extinderea coope
rării dintre statele participante la 
C.S.C.E. pentru îmbunătățirea con
diției femeii și pentru convocarea 
unei conferințe, așa cum a propus 
țara noastră, care să examineze amă
nunțit situația femeilor din Europa, 
modalitățile și măsurile ce se impun 
pentru garantarea și exercitarea 
drepturilor economice, politice și ci
vile ale femeilor, să adopte reco
mandări care să contribuie la propă
șirea femeii, la participarea sporită 
la viața socială și politică, în con
diții de deplină egalitate.

Domnului ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

DAKAR
Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Senegal, 

vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare exis

tente între România și Senegal se vor dezvolta tot mai mult, în folosul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

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

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 4 aprilie, poporul 
senegalez sărbătorește 
împlinirea a 27 de ani 
de la proclamarea 
independentei națio
nale. Aniversarea a- 
cestui important eve
niment. care a pus 
capăt dominației străi
ne. găsește tînărul 
stat de pe coasta de 
vest a Africii în plin 
efort de lichidare a 
înapoierii moștenite 
din trecut și de fău
rire a unei vieți noi. 
Așa cum se știe. Se
negalul este o tară cu 
caracter preponderent 
agricol. Cea mai mare 
parte a teritoriului 
său. în suprafață de 
196 192 kmp. o consti
tuie o cîmpie fertilă, 
pe cuprinsul căreia 
trăiesc circa 5.5 mili
oane de locuitori.

în anii care au tre
cut de la proclamarea 
independentei, ca re
zultat al dorinței de 
a valorifica resursele 
natițrale în folosul 
propriu. Senegalul a 
înregistrat o serie de 
succese evidente pe 
calea dezvoltării, ca și 
a diversificării econo

mice : de-a lungul 
fluviilor Senegal și 
Gambia au fost înăl
țate un șir de baraje 
care au contribuit îa 
extinderea suprafețe
lor irigate ; a luat un 
puternic avînt exploa
tarea resurselor sub
solului : în diferite 
zone ale țării au a- 
părut întreprinderi 
metalurgice. fabrici 
de ciment, de fibre 
sintetice, de produse 
alimentare. La incepu- 
tul anului 1986. făcînd 
bilanțul drumului stră
bătut. președintele 
Abdou Diouf a inau
gurat o nouă politică 
industrială, care por
nește de la faptul că 
economia senegaleză 
nu trebuie să se ba
zeze exclusiv pe va
lorificarea arahidelor 
și a fosfaților. subli
niind necesitatea di
versificării în conti
nuare a peisajului in
dustrial. sporirea vo
lumului exporturilor, 
în prezent, poporul 
senegalez desfășoară o 
activitate susținută 
pentru traducerea în 
viată a programelor

stabilite. Astfel. în 
perioada 1985—1990, în- 
industria minieră vor 
fi realizate 16 proiec
te. în fruntea cărora se 
situează valorificarea 
zăcămintelor de mi
nereu de fier din zona 
Falemâ (estul țării).

Prieten apropiat al 
popoarelor africane, 
poporul român ur
mărește cu simpatie 
succesele obținute de 
poporul senegalez po 
calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale și a 
consolidării indepen
dentei. între România 
și Senegal s-au sta
tornicit relații de 
prietenie și colabora
re care cunosc o evo
luție ascendentă. Un 
rol hotărîtor în a- 
ceastă direcție au a- 
vut întîlnirile la cel 
mai înalt nivel de la 
București și Dakar, 
care, prin înțelegerile 
convenite, au deschis 
noi perspective conlu
crării româno-sene- 
galeze. în avantajul 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii, progre
sului și înțelegerii in
ternaționale.

în sprijinul creării în Europa centrală 
a unui coridor liber de arme nucleare

BERLIN 3 (Agerpres). — Pornind 
de la obligația de a asigura pacea, 
înscrisă în tratatul privind bazele 
relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G., 
secretarul general al C.C. al R.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., Erich Honecker, propune 
cancelarului federal al R.F.G., Hel
mut Kohl, inițierea de negocieri pri
vind crearea unui coridor liber de 
arme nucleare în Europa centrală — 
transmite agenția A.D.N. Propunerea 
este conținută într-o scrisoare înmî- 
nată de ministrul afacerilor externe 
al R.D.G., Oskar Fischer, șefului re
prezentanței vest-germane la Berlin.

în scrisoare se menționează că cele 
două state germane trebuie să con
sidere de datoria lor specială să 
contribuie activ la înfăptuirea unei 
lumi libere de arme nucleare.

PRAGA 3 (Agerpres). — Președin
tele Guvernului R. S. Cehoslovace, 
Lubomir Strougal, a adresat cancela
rului vest-german. Helmut Kohl, o 
scrisoare în care se arată că Guver
nul R.S.C. propune Republicii Fede
rale Germania inițierea de tratative 
vizînd crearea în Europa centrală a 
unui coridor liber de arme nucleare. 
Guvernul cehoslovac — se spune în 
documentul relatat de agenția C.T.K. 
— depune eforturi susținute pentru 
eliminarea pericolului unui război 
nuclear, subliniind că această măsură 
s-ar înscrie ca un pas pe calea înlă
turării pericolului nuclear și limitării 
cursei înarmărilor nucleare. Guvernul 
R. S. Cehoslovace așteaptă un răs
puns pozitiv din partea Guvernului 
R. F. Germania, se menționează în 
încheierea scrisorii, trimisă prin In
termediul ambasadorului R.F.G. la 
Praga.

AFGANISTAN: Acțiuni pe linia reconcilierii naționale
KABUL 3 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul în cadrul plenarei Comite
tului provincial Kabul al Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan. secretarul general al C.C. al 
partidului. Najibulah, a subliniat că 
un factor decisiv pentru politica de 
reconciliere națională îl constituie 
activitatea partidului în rîndurile ță
rănimii, întrucît problema țărăneas
că a fost și rămîne o chestiune ma

joră în procesul dezvoltării econo
mice si sociale a societății afgane, 
relatează agenția Bakhtar. Pre- 
zentind unele rezultate ale politicii 
de reconciliere, conducătorul afgan 
a arătat că in provincia Kabul au 
fost create 60 de comisii de recon
ciliere, iar 120 de sate, precum și 
județul Bagrami au fost declarate 
zone ale păcii. S-a precizat, totoda
tă, că alte 232 de familii de refu- 
giați au revenit în patrie.

Contenciosul comercial americano-nipon
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Statele Unite au acceptat cererea gu
vernului japonez de a se iniția „con
sultări urgente" intre cele două părți 
în legătură cu disputa lor comercia
lă asupra semiconductorilor.

Disputa a fost declanșată de hotă- 
rîrea Administrației Reagan de a

impune suprataxe suplimentare im
porturilor de produse electronice ja
poneze, argumentind că partea nipo
nă a „invadat piața americană a se
miconductorilor", încâlcind acordul 
existent în acest domeniu.

Convorbirile urmează să înceapă la 
sfîrșitul acestei săptămîni la Wa
shington.
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Controverse
La Washington a început o nouă 

rundă de negocieri americano-spa- 
niole cu privire la reducerea forțe
lor militare ale S.U.A. pe teritoriul 
Spaniei. Această rundă, a cincea la 
număr, trezește un interes aparte in 
rîndurile observatorilor, întrucît ea 
intervine la scurt timp după ce mi
nistrul apărării al S.U.A., Caspar 
Weinberger, aflat la Madrid în ca
drul unui turneu prin țări din 
„flancul sudic al N.A.T.O.", nu a 
reușit să realizeze o apropiere între 
poziția americană și cea spaniolă în 
privința bazelor militare din Spania.

„Un turneu cu rezultate asime
trice". La această formulă „elegantă" 
a recurs agenția spaniolă E.F.E. pen
tru a caracteriza rezultatele turneului
amintit. De fapt, a fost vorba de 
ceva mai 
pârte, la 
avut mai 
pentru parafarea prelungirii acordu
lui militar dintre Turcia și S.U.A. — 
incluzind menținerea bazelor militare 
existente — la Madrid misiunea șe
fului Pentagonului a fost mai difi
cilă. Chiar foarte, judecind după pro
priile declarații, făcute la încheierea 
intilnirilor cu oficialitățile țării-gaz- 
dă, in care a recunoscut că există 
„serioase divergențe" in 
reducerii prezenței militare america
ne pe teritoriul spaniol, in special in 
legătură cu baza aeriană Torrejon. 
de lingă Madrid.

Oficial, vizita lui Weinberger a fost 
socotită drept „de rutină" și s-a 
afirmat Insistent că el „nu va ne
gocia". Numai că această vizită a in
tervenit cu mai puțin de două 
săptămîni înainte de reluarea tra
tativelor spâniolo-americane in pro
blema bazelor militare, 
care, după patru runde 
se află 
așteptat 
lor lui 
tema actualelor negocieri 
un loc precumpănitor, cu alte

mult. Dacă, pe de o 
Ankara, prezența sa a 
mult un rol protocolar.
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în problema bazelor militare americane
vinte să se încerce deblocarea nego
cierilor in cauză. Or, încercarea s-a 
soldat cu rezultate „decepționante" 
pentru S.U.A., apreciau majoritatea 
observatorilor.

Actualul impas al negocierilor a 
intervenit după ce, la o propunere 
spaniolă, prezentată in luna iulie a 
anului trecut, prevăzînd reducerea 
„substanțială" a efectivelor militare 
americane, S.U.A. au răspuns, în fe
bruarie a.c., printr-o contrapropune
re calificată de negociatorii spanioli 
drept „insuficientă". Nici propunerea 
spaniolă, nici cea americană nu au 
fost aduse la cunoștința publică, dar 
surse bine informate au dezvăluit 
presei că spaniolii se pronunță pen
tru retragerea celor 72 de avioane de 
luptă F-16, aflate la baza aeriană 
Torrejon, în timp ce americanii ar 
dori ca respectivele avioane să fie 
doar... transferate la o altă bază, res
pectiv la baza Moron, din sudul țării. 
Ca și cum problema în discuție ar fi 
nu retragerea acestora, ci doar de
plasări locale...

Spre a se înțelege mai bine cadrul 
negocierilor, trebuie reamintit că. in 
virtutea tratatului de prietenie his- 
pano-american încheiat in 1953, șl 
prelungit în 1982 pinâ in iulie 1988, 
S.U.A. dispun de patru baze militare, 
din care una navală și trei aeriene, 
cu un efectiv total de 12 500 de mili
tari și 1 700 civili, cu 250 de avioane, 
inclusiv 150 de luptă. La acestea se 
adaugă nouă stații de comunicații și 
supraveghere. In baza înțelegerilor 
din 1976, în schimbul acceptării ba
zelor americane, Spania a primit 1,22 
miliarde /dolari sub forma unor 
livrări de arme, de credite militare 
și comerciale.

La renegocierea tratatului amin
tit, In 1982. Spania, în afară de Invo
carea unor motive politice, a condi
ționat menținerea bazelor americane 
de sporirea sensibilă a compensației 
financiare, aspect important și în ca
drul actualelor negocieri. Mai ales că

discuțiile referitoare la reducerea 
trupelor americane sînt parte inte
grantă a renegocierii tratatului de 
prietenie și cooperare aflat încă în 
vigoare. De altfel, în această pri
vință, premierul spaniol Felipe Gon
zalez a făcut nu demult o semnifica
tivă precizare, arătind că „instalațiile 
militare americane din Spania nu 
sînt baze ale N.A.T.O.". Declarația a 
fost socotită un răspuns la afirmații 
in sens contrar făcute de ministrul 
american al apărării. Gonzalez a ad
mis ca Weinberger să fi „înțeles gre
șit" sau să nu fi cunoscut bine „esep- 
ța tratatului defensiv dintre Spania 
și S.U.A" în temeiul căruia au fost 
instalate bazele militare americane 
pe teritoriul spaniol.

Dar, înainte de toate, reducerea 
trupelor americane este una din cele 
trei probleme — celelalte două fiind 
denuclearizarea teritoriului și nein- 
tegrarea în structurile militare ale 
N.A.T.O. — asupra cărora poporul 
spaniol s-a pronunțat prin referen
dumul de acum un an și ca atare 
este vorba de o problemă aflată in 
atenția permanentă a autorităților.

Atenție pe deplin justificată, căci, 
dincolo de aspectele concrete ale ne
gocierilor in curs, in rindul spanio
lilor se manifestă îngrijorare față de 
însăși menținerea pe teritoriul țării 
a unor baze militare străine. In me
moria multora stăruie încă acciden
tul de la Palomares, din 1966. pen
tru a aminti doar pe cel mai grav — 
cind, in urma unei ciocniri intre 
două bombardiere strategice ameri
cane, patru bombe cu hidrogen — 
din fericire nearmate, neconectate — 
au căzut pe teritoriul Spaniei. Cu 
sau fără armament nuclear, bazele 
militare străine rămin insă extrem 
de nepopulare in Spania, ca și în alte 
părți ale lumii. O arată creșterea 
constantă a mișcării pacifiste spa
niole, lărgirea rîndurilor celor ce 
participă la mitinguri și manifestații 
antimilitariste. Chiar cu cîteva ore

înainte ca emisarul american să ate
rizeze la Madrid, pe străzile capitalei 
spaniole mii și mii de persoane par
ticipau la o demonstrație cerind ieși
rea țării din pactul N.A.T.O. și lichi
darea celor patru baze americane.

Fără îndoială că tocmai existența 
unui asemenea climat l-a determinat 
pe oaspete să dramatizeze problema 
în discuție, insistînd asupra faptului 
că bazele S.U.A. „sînt vitale pentru 
apărarea Occidentului". De altfel, te
renul unei asemenea dramatizări fu
sese deja pregătit, inclusiv cu prile
jul recentei vizite in S.U.A. a unui 
grup de membri ai parlamentului 
spaniol. La întrevederile avute la De
partamentul de Stat, acestora li s-a 
spus, între altele, că o reducere a 
forțelor americane in Spania ar în
semna pentru N.A.T.O. o „lovitură 
sub centură", mai ales acum, cind 
„forțele convenționale tind să ca
pete o importanță mai mare, în per
spectiva posibilei eliminări a euro- 
rachetelor".

Se pare că interlocutorii de la Ma
drid nu s-au lăsat însă mult impre
sionați de asemenea argumente, 
menținîndu-se pe poziția că reduce
rea prezenței militare americane din 
Spania, in oameni și echipamente, 
trebuie să fie substanțială și nu re
dusă la simple transferări locale.

O dovadă în plus că bazele mili
tare străine, prin definiție nocive și 
periculoase pentru țările unde sînt 
instalate, devin tot mai stînjenitoaie 
și pentru sferele oficiale, care nu pot 
să nu țină seama de crescânda miș
care națională de împotrivire. De 
altfel, un ziar madrilen scria clar 
că o eventuală armonizare a pozi
țiilor în cursul actualelor negocieri 
de la Washington ar fi posibilă doar 
în măsura în care int'erlocutorii ame
ricani vor manifesta înțelegerea cu
venită față de acest aspect impor
tant al problemei.

Vasile OROS
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