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Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, la întărirea 
prieteniei dintre poporul român și poporul coreean, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se țonferă ordinul „Victoria Socialismului” tovarășului Kim Ir Sen, secretar general 

al Comitetului Central al Partidului Muncii din Cdreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene.

BACĂU : Producție
fizică suplimentară

Mobilizate cu toate forțele pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan și a angajamen
telor asumate în întrecerea socia
listă desfășurată în cinstea zilei de 
1 Mai, colectivele de muncă din 
industria județului Bacău obțin noi 
Si importante succese în activita
tea productivă. Astfel, colectivul 
întreprinderii de utilaj chimic Bor- 
zești a livrat beneficiarilor din țară 
peste 100 tone de utilaje tehnolo
gice pentru industria chimică. La 
rindul lor. oamenii muncii de Ia 
întreprinderea de pielărie și încăl
țăminte ..Partizanul" din Bacău au 
realizat în plus circa ~ 000 perechi 
de încălțăminte, iar forestierii din 
cadrul I.F.E.T. Bacău au livrat in
Plus peste 7 000 metri cubi cheres-

Fapte ale inițiativei

si hărniciei muncitorești

tea de rășinoase și fag. Sporuri în
semnate fată de prevederile pla
nului s-au inregistrat și la pro
ducția de cărbune, oțel brut, fenol, 
placaje din lemn, fibre de in etc. 
(Gh. Baltă).

Produse in avans Ia export

BIHOR : O nouă
capacitate de producție

Eforturile lucrătorilor de la Trus
tul de antrepriză generală de 
construcții industriale Oradea s-au 
concretizat în punerea in funcțiu
ne a unei noi capacități în cadrul 
întreprinderii. „Refractar" — Aști- 
leu. Noul obiectiv destinat fabri
cării plăcilor silicioase, mult soli
citate de siderurgie, este înzestrat 
cu utilaje de producție româneas
că. asigurind. in condițiile creșterii 
productivității muncii, o calitate 
superioară a produselor. (loan 
Laza).

Unitate reprezenta
tivă a industriei chi
mice românești. Com
binatul „Azomureș" 
din Tirgu Mureș — 
al cărui act de naș
tere a fost semnat la 
22 iunie 1966 cînd, în 
prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu. au fost 
puse în funcțiune pri
mele instalații — se 
prezintă azi, în înțîm- 
pinarea zilei de 1 Mai, 
ca o mare citadelă in
dustrială.

— Punînd în centrul 
. întregii noastre activi- 
‘ tăți îndeplinirea e- 

xemplară a planului 
la export — ne spune

directorul comercial 
inginerul Horea Petra 
— lucrătorii de la 
„Azomureș", rapor
tează în cinstea zi
lei de 1 Mai, un 
frumos buchet de re
alizări, Astfel, prin 
efectuarea periodică 
a unor reparații și re
vizii tehnice de înaltă 
calitate și exploatarea 
ireproșabilă a com
plexelor instalații din 
dotare, colectivul nos
tru a livrat, în pe
rioada care a.trecut 

■ din acest an. în plus 
față de sarcinile de 
plan, pe adresa parte
nerilor externi. 32 000 
tone nitrocalcar, 8 000

tone uree. 600 tone 
melamină și altele.

Este de remarcat că, 
In acest an. chimiștii 
de la ..Azomureș" 
și-au creat condiții să 
realizeze un volum de 
producție record la 
export. Dar, cum 
„Azomureș" nu în
seamnă numai îngră
șăminte chimice, se im
pune si o altă remarcă: 
efortul creator al spe
cialiștilor de la Fabrica 
de materiale fotosen- 
sibile de pe aceeași 
platformă a făcut 
in aceste zile, să fie 
asimilat în fabricația 
de serie un nou tip de 
material fotosensibil. 
(Gheorghe Giurgiu).

ca.

CALITATE numai produse
de cea mai bună CALITATE

NIVEL TEHNIC ȘI COMPETITIV RIDICAT 
prin aplicarea unor soluții eficiente

Realitatea o confirmă din plin : fără produse de ca
litate nu poate fi concepută o activitate economică 
eficientă. Realizarea unei calități superioare, a unui 
nivel tehnic ridicat al produselor constituie o trăsă
tură definitorie, o orientare strategică esențială a po
liticii de dezvoltare economico-socială a țării înfăp
tuite sub conducerea partidului, care răspunde unei 
cerințe legice a înfăptuirii progresului general al țării, 
a participării eficiente a României la diviziunea inter
națională a muncii. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nu o dată că asigurarea 
calității reprezintă o problemă fundamentală a intregii 
dezvoltări economice, o sarcină prioritară a actualei 
etape pentru toate sectoarele de activitate.

Referindu-se din nou la această problemă, in cuvin- 
tarea rostită la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R. secretarul general al partidului a relevat răs
punderea celor care lucrează în întreprinderi pentru

calitatea produselor, accentuînd că aceasta te creează, 
se asigură, pas cu pas, o dată cu realizarea produsului. 
In context, muncitorul și maistrul sint factorii hotări- 
tori ai producției de calitate, deci aceștia trebuie să 
aibă limpede conștiința înaltei răspunderi ce Ie revine, 
să aibă convingerea că zi de zi și oră de oră au de 
trecut același sever examen al competenței.

indiscutabil, cerințele calității trebuie împletite ar
monios cu cele ale eficienței. Desigur, calitatea costă. 
Cit ? Cît se pierde de pe urma noncalității ? Se pot 
reduce aceste pierderi ? Cum ? Se poate asigura un 
nivel minim al costului calității ? Iată citeva întrebări 
care au condus la cercetări ample pe plan internațio
nal, finalizate într-un sistem de urmărire, analiză și 
perfecționare a calității produselor prin intermediul 
costurilor, denumit „gestiunea calității", sistem apli
cat simultan în mai multe țări industriale dezvoltate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere . doresc să vă adresez, dragă to
varășe Kim Ir Sen, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al meu per
sonal cele mai călduroase felicitări.

Partidul și poporul nostru se bucură de succesele re
marcabile pe care poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea. în frunte cu dumnea
voastră. le obține în opera de edificare a socialismului, 
de consolidare . a cuceririlor revoluționare, a indepen
denței și suveranității naționale, de făurire a unei Corei 
libere, unite și prospere, așa cum o dorește întregul 
popor coreean,

Partidul Comunist Român, România socialistă și-au 
exprimat și își exprimă sprijinul consecvent și solidari
tatea fată de inițiativele și propunerile Partidului .Mun
cii din Coreea, ale dumneavoastră personal, inclusiv față 
de recenta propunere privind desfășurarea de convorbiri 
politice și militare Ia nivel ridicat între Nordul și Sudul 
Coreei, pentru reducerea tensiunii în Peninsula Core-

PHENIAN
eană și realizarea reunificării pașnice și independente 
a țării.

Intre partidele, statele șl popoarele noastre s-au dez
voltat puternice relații de prietenie, colaborare și soli
daritate. Intîlnirîle și convorbirile pe care le-am avut 
împreună, relațiile de prietenie dintre noi doi au avut 
o mare importanță în dezvoltarea relațiilor dintre parti
dele și popoarele noastre. îmi exprim convingerea că, 
acționind in spiritul convorbirilor și înțelegerilor la care 
am ajuns împreună, aceste raporturi se vor întări șt 
amplifica, ceea ce corespunde intereselor popoarelor ro
mân și coreean, cauzei generale a păcii, colaborării in
ternaționale și socialismului^

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă adre
sez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de noi succese in activitatea pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și statului pentru îndeplinirea marilor 
sarcini trasate de Congresul. al VI-lea al Partidului 
Muticii din Coreea, . pentru progresul și bunăstarea 
poporului coreean prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România- — -------------------------
Evoluția timpului impune măsuri deosebite pentru

PREMISE ALE GESTIUNII CA
LITĂȚII. Costurile de producție cu
prind, așa cum este cunoscut, chel
tuieli materiale (materii prime, 
energie, amortizarea fondurilor fixe 
etc.) și munca vie (retribuții, 
contribuții aferente, alte elemente 
de plusprodus) ; pentru reducerea 
lor se analizează fiecare element 
component, urmărindu-se eliminarea 
„surplusului", a cheltuielilor care 
nu sînt neapărat necesare. Același 
obiectiv fundamental îl are și ges
tiunea calității care este, în fond, 
o parte componentă, un subsistem 
al autogestiunii economico-financia- 
re ; pentru atingerea lui se propune, 
in prima etapă, delimitarea, în ca
drul costului total, a acelor compo
nente — materiale și de muncă vie 
— nemijlocit legate de calitate, ur

mărind apoi reducerea lor prin mă
suri specifice.

Costul total al calității este struc
turat in trei grupe :

In prima grupă sînt incluse chel
tuielile pentru prevenirea defecte
lor, efectuate in etape premergă
toare fabricației de serie (legate de 
cercetare, proiectare, seria zero), în 
scopul prevenirii sau reducerii ris
cului de apariție a defectelor. Ast
fel. aici sînt cuprinse cheltuielile 
legate de reproiectarea unui sub- 
ansamblu „vinovat" de defectarea 
frecventă a produsului ; sau cheltu
ielile pentru perfecționarea pregătirii 
personalului care urmează să supra
vegheze funcționarea utilajelor ; nu 
sînt omise din această categorie nici 
cheltuielile pentru amenajarea unor

spații adecvate pentru depozitarea și 
conservarea produselor.

Din cea de-a doua grupă fac parte 
cheltuielile pentru identificarea de
fectelor. efectuate In cursul proce
sului fabricației de serie, pornind 
de la recepția materiilor prime pină 
la obținerea produsului finit.

în sfârșit, se grupează cheltuielile 
cu „noncalitatea" (cu defectele pro
duse), fie că acestea sint descoperite 
la producător, ca urmare a contro
lului tehnic de calitate (defecte in
terne), fie că sînt reclamate de be
neficiar (defecte externe).

Bilanțul costurilor calității — do
cumentul în care se centralizează,

Euqen RADULESCU

La Întreprinderea „Electromag
netica" din Capitală se reali
zează o gamă largă de echi
pamente și subansamble, desti
nate centralelor telefonice au
tomate, de înalt nivel calitativ

BUNA ORGANIZARE
A LUCRĂRILOR AGRICOLE
• Peste tot unde soiul s-a 

zvîntat, activitatea la însămîn- 
țări trebuie reluată cu toate for
țele, fără nici o întîrziere
• Pretutindeni trebuie să se 

acționeze energic pentru eva
cuarea apelor ce băltesc
• Esențial pentru recuperarea 

rămînerilor în urmă și încheie
rea cît mai grabnică a însă- 
mînțărilor este ca în toate uni
tățile agricole specialiștii, ca
drele de conducere și activiștii 
repartizați să asigure organi
zarea temeinică a întregii acti
vități, astfel îneît imediat ce 
terenul permite intrarea mijloa
celor mecanice, acestea să fie 
folosite din plin în fiecare oră 
din zi și din noapte IN PAGINA A II1-A.: relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii”

(Continuare in pag. a IlI-a)

25 de ani 
de la încheierea 
cooperativizării 

agriculturii

OAMENII NOI
Al NOII REVOLUȚII AGRARE

«I

SCRISORILE Șl AUDIENȚELE
important

Atenția și grija deosebite acor
date de partidul nostru, de secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, scrisorilor - oa
menilor muncii își găsesc o vie 
expresie și în faptul că. pe
riodic plenare ale Comitetului 
Central al P.C.R. dezbat, concomi
tent cu probleme de însemnătate 
majoră pentru progresul și dezvol
tarea țării — industria, agricultu
ra, compoziția partidului, promova
rea cadrelor, politica externă a 
României — și activitatea de re
zolvare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oame
nilor muncii, adresate conducerii 
partidului, organelor locale de 
partid, organelor de stat, organiza
țiilor de mașă și obștești, presei și 
radioteleviziunii.

In cuvintarea rostită la plena
ră, relevînd rolul și importanța deo
sebită a acestei activități, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia 
că „întărirea legăturilor cu masele 
populare, soluționarea la timp a pro
blemelor ridicate de cetățeni în di
ferite domenii constituie una din 
problemele fundamentale ale demo
crației muncitorești revoluționare, 
ale întăririi forței partidului, a ro
lului său de conducător in toate 
sectoarele de activitate. Așa cum 
rezolvarea problemelor la timp și 
in bune condiții, de către organele 
de stat, constituie o expresie a în
tăririi legăturilor acestor organe cu 
poporul, a îndeplinirii rolului pe 
care ii au in societatea noastră".

factor al vieții democratice a societății
Care sînt gindurile și sentimen

tele oamenilor muncii, cu ce pro
bleme s-au adresat ei. în cele peste 
1,5 milioane de scrisori — un vast 
tezaur de idei, sugestii și opinii pri
vind mersul nostru înainte — or
ganelor de partid, de stat și ob
ștești, presei noastre comuniste ? 
Se cuvine subliniat că evenimentele 
și acțiunile de seamă care au avut 
loc în viața partidului și poporu
lui nostru in anul 1986 și-au găsit 
o largă reflectare și în scrisorile 
oamenilor muncii. Astfel, cu prile
jul aniversării a 65 de ani de la 
făurirea P.C.R., al realegerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu in înal
ta funcție de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor Mun
cii, al împlinirii a 21 de ani de la 
Congresul al IX-lea al partidului și 
al altor importante momente, nu
meroși cetățeni, colective de oa
meni ai muncii din toate dome
niile de activitate, organizații de 
partid, de masă și obștești au 
adus conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai înălță
tor omagiu, exprimindu-și recu
noștința, prețuirea și admirația 
pentru strălucita sa activitate re
voluționară pusă în slujba inte
reselor supreme ale poporului, 
pentru mărețele realizări caracte
ristice epocii actuale. Totodată, 
prinos de aleasă stimă și prețuire 
au adresat cetățenii, colectivele de 
oameni ai muncii tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru neobosita

sa activitate revoluționară și con
tribuția remarcabilă adusă la ela
borarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, la dezvoltarea și în
florirea științei, învățămintului și 
culturii românești.

Analiza activității în privința 
soluționării scrisorilor relevă că oa
menii. muncii, in calitatea lor de 
proprietari, producători și benefi
ciari, s-au implicat într-o ‘ măsdră 
tot mai mare in înfăptuirea în cit 
mai bune condiții a planurilor și 
programelor elaborate de partid 
pentru diferitele sfere ale vieții 
social-economice. Este elocvent în 
acest sens faptul că mai bine de 
226 000 de cetățeni, de diferite ca
tegorii socioprofesionale, prin 
scrisori și audiențe, au adresat se
sizări și propuneri privind aspec
te de interes general din unități 
industriale și agricole, de construc
ții și transporturi, din comerț și 
cooperație, din domeniul edilitar- 
gospodăresc, instituții de învăță- 
mint și cultură, cercetare, sănătate 
etc. Pe baza verificărilor efectuate, 
majoritatea sesizărilor de interes 
general s-au dovedit întemeiate, 
cuprinzînd' propuneri de natură să 
determine progrese reale, elimina
rea unor carențe, perfecționarea 
muncii. In același timp, numeroși 
cetățeni s-au adresat organelor 
de partid și de stat și cu pro
bleme de ordin personal, din 
care aproape jumătate au fost so
luționate favorabil — în funcție de

posibilități și legalitatea sesiză
rilor. .

Analiza, in plenara Comitetului 
Central, a felului în care s-a acțio
nat pentru soluționarea probleme
lor ridicate de oamenii muncii în 
scrisori și în cadrul audiențelor — 
formă importantă prin care ei par
ticipă la conducerea vieții sociale, 
iși spun deschis și direct cuvin- 
tul asupra unor mari diversități 
de probleme — a scos în evi
dență unele laturi de ordin cali
tativ. In primul rind, s-a apreciat 
faptul că organele județene, muni
cipale și orășenești de partid și de 
stat, conducerile ministerelor, ale 
organizațiilor de masă și obștești 
centrale și locale s-au preocupat în 
mai mare măsură de utilizarea cu 
răspundere a acestui prețios instru
ment de muncă — scrisorile oame
nilor muncii șl dialogul cu cetățe
nii în audiente — pentru aprofun
darea cunoașterii realităților din di
ferite domenii, in vederea înlătu
rării unor neajunsuri și perfecțio
nării activității economico-sociale. 
Se poate aprecia că in întreprin
deri industriale, unități agricole, 
alte întreprinderi economice a 
crescut receptivitatea față de pro
punerile și sugestiile formulate de 
oamenii muncii pentru îndeplinirea 
optimă a sarcinilor economice.

De pildă, după cum s-a subliniat 
In raportul prezentat în cadrul ple
narei C.C. al P.C.R., o contribuție
(Continuare in pag. a II-a)

Un sat obișnuit aduce dovezi î 
despre izvoarele bunăstării

Plopeni. un sat In inima 
Dobrogei însorite. Am po
posit aici nu intr-o zi ca
niculară de vară, ci in a- 
murgul unei zile cu ger 
aspru. Dar satul nu stătea 
la gura sobei.

Pe sosea, un convoi de 
căruțe cărau la cimp gu
noiul de grajd. In sectorul 
zootehnic — „industria 
grea" cu foc continuu a 
cooperativei — 106 îngriji
tori erau la datorie pentru 
programul de seară. La â- 
telierul mecanic ăl secției 
de mecanizare, scinteierile 
aparatelor de sudură și lo
viturile ca de metronom 
ale ciocanelor arătau că 
ziua de muncă încă nu se 
încheiase. Doar de la fer
ma legumicolă, unde-i apu
case seara la pregătirea ră
sadnițelor. oamenii se în
torceau liniștiți acasă.

La sediul cooperativei — 
o clădire nouă, aspectuoa
să. înconjurată cu pomi 
bine îngrijiți — îl găsim pe 
Ion Cazacu, pfeședintele 
cooperativei agricole de 
producție. Vine aici doar 
de două ori pe zi. Jumă
tate de. oră dimineața și 
jumătate de oră seara, la 
întocmirea programului de 
muncă. Acum tocmai ter
minase bilanțul activității 
și repartizarea sarcinilor 
pentru ziua următoare. 11 
privim cu atenție si citim 
pe fata Iui siguranță și o 
liniște lăuntrică dată de 
încrederea în lucrul bine

făcut. Cu 30 de ani in 
urmă, la înființarea coope
rativei. a fost doi ani pre
ședintele unității. Apoi s-a 
dus la școală. 11 pasiona 
albinăritul. In 1968 s-a În
tors in sat și de atunci 
cooperatorii l-au ales neîn
trerupt in fruntea obștei. 
Acum 30 de ani ce proble
me aveați de rezolvat la

tru această zonă, au fost 
de 900—1 100 kg de grîu 
sau de porumb la hectar.

Cooperativa cuprinde a- 
cum 460 de familii și dis
pune de o suprafață' agri
colă de 4 500 hectare, din 
care 3 800 hectare teren a- 
rabil. Efectivele de anima
le au ajuns Ia 1 450 de tau
rine. din care 720 efectiv

însemnări despre munca 
și viața cooperatorilor 

din Plopeni, județul Constanța

întocmirea programului de 
muncă ? — il Întrebăm.
„Acum 30 de ani. spuneți ? 
Păi e mult de atunci. Ceea 
ce nu pot să uit este că 
aveam ambiții mari și ne 
făceam aproape zilnic mul
te, foarte multe planuri. 
Dar eram tare săraci".

De unde au pornit coope
ratorii din Plopeni 7 In 
1957. 16 familii au pus ba
zele cooperativei agricole 
din sat. Avea, la început, 
112 hectare de teren. 10 pe
rechi de cai. 10 căruțe, cî- 
teva vaci cu lapte și cîteva 
pluguri rudimentare. în
treaga avere obștească a 
cooperativei, cu tot inven
tarul; nu trecea de 70 000 
lei. In primul an, produc
țiile. obișnuite atunci pen

matcă. 2 000 de ol șl 2 000 
de porci. Unitatea are un 
parc propriu de mijloace 
de transport, format din 6 
autocamioane și 4 tractoa
re cu cite două remorci. In 
ultimul timp am dezvoltat 
mult transportul cu atela
jele. dispunînd de 150 de 
cai și 70 de căruțe. Pe 
parcursul anilor au fost 
ridicate numeroase con
strucții — adăposturi mo
derne pentru animale, ma
gazii și ateliere. Toate a- 
cestea. la care se adaugă 
multe altele, au făcut ca 
acum averea obștească a 
cooperatorilor să depășeas
că 54 milioane de lei.

Desigur, dezvoltarea coo
perativei Ia nivelul la care 
« ajuns — spunea preșe

dintele unității — nu ar fl 
fost posibilă fără sprijinul 
permanent și puternic al 
statului...

întreaga suprafață a co
operativei a fost amenaja
tă pentru irigații. Dacă în 
trecut oamenii urmăreau 
înfrigurați orice scamă de 
nor ce apărea pe cer in 
speranța că va ploua, acum 
au la dispoziție apa adusă 
tocmai din Dunăre printr-o 
vastă rețea de canale și 
conducte îngropate. De la 
primele trei tractoare de 
fabricație românească, care 
și-au făcut cu ani în urmă 
apariția pe ulițele satului. 
Secția de mecanizare dis
pune acum de un adevă
rat arsenal agricol de mare 
tehnicitate : 53 de tractoare 
de diferite puteri, 24 com
bine de recoltat cereale. 9 
combine de recoltat po
rumb și întreaga sistemă 
de utilaje necesare realiză
rii unui grad ridicat de 
mecanizare a lucrărilor a- 
gricole. Apoi, an de an. au 
crescut cantitățile de În
grășăminte chimice utiliza
te și de alte substanțe 
pentru combaterea buruie
nilor. a bolilor și dăunăto
rilor culturilor agricole. A- 
ceștia sînt piionii de forță 
care au determinat crește-

Aurel PAPADIUC
(Continuare In pag. a IV-a)
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Organizațiile de partid asigură unirea
eforturilor pentru modernizarea producției

Construit din inițiativa secretarului 
general al, partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Combinatul de 
utilaj greu din Cluj-Napoca este as
tăzi una din marile citadele ale in
dustriei românești. Dacă la început 
aici se fabricau cîteva tipuri de ca
zane energetice și arzătoare cu ran
damente termice scăzute, o dată cu 
punerea in funcțiune a noilor inves
tiții și dotarea capacităților de pro
ducție cu mașini și utilaje moderne, 
de mare productivitate, au fost asi
milate și introduse în producție uti
laje, mașini și instalații de înalt ni
vel tehnic necesare dezvoltării și 
modernizării economiei naționale și 
pentru export. Se transpun astfel în 
practică orientările și indicațiile 
prețioase date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
telor de lucru efectuate împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu în combi
nat, privind înnoirea și modernizarea 
continuă a producției prin stimularea 
și valorificarea potențialului propriu 
de creație și conlucrarea strînsă cu 
unitățile de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică, cu cele de tn- 
vățămînt.

Creșterea gradului de Înnoire și 
modernizare a producției și tehnolo
giilor de fabricație constituie un 
obiectiv de bază al activității între
gului colectiv al combinatului. Toc
mai de aceea, comitetul de partid, 
comuniștii situează în prim planul 
activității lor această sarcină, urmă
rind să asigure o largă mobilizare a 
forțelor pentru înfăptuirea măsuri
lor stabilite în programul de moder
nizare și perfecționare a activității 
productive. Secretarul comitetului de 
partid, tovarășul loan Cioca, ne spu
nea că organizațiile de partid cunosc 
în detaliu măsurile stabilite pentru 
fiecare fabrică și secție privind mo
dernizarea producției și tehnologiilor, 
acțiunile ce trebuie să fie întreprinse 
pe etape, rezultatele care trebuie să 
fie atinse în final ca urmare a acestei 
ample acțiuni de dezvoltare intensi
vă a producției. Avind rolul de a uni 
energiile creatoare ale oamenilor 
muncii, organele și organizațiile de 
partid coordonează direct această ac
tivitate, modul cum acționează con
siliul oamenilor muncii pentru rezol
varea problemelor tehnico-econo- 
mice. Cind s-a trecut la întocmirea 
programului de măsuri, comitetul de 
partid a stabilit să fie antrenate in 
această acțiune colective largi de oa
meni ai muncii din combinat, spe
cialiști din unități de cercetare știin
țifică și de la Institutul politehnic 
din localitate. Cu ajutorul acestor 
colective s-au analizat peste 40 de 
familii de produse aflate în fabrlca-

^Fapte, inițiative, preocupări

DIN JUDEȚELE TĂRII

covasna: Orașul-stațiune 
al izvoarelor de sănătate

Ci orașul-stațiune.. 
Covasna dispune de 
numeroase izvoare de 
sănătate o știe toată 
lumea. Putini cunosc 
faptul că fiecare cetă
țean al așezării are in 
pivniță o mofetă și in 
fintină apă minerală 
de cea mai bună ca
litate. De fapt, întrea
ga zonă reprezintă un 
mare interes din punc
tul de vedere al bo
gățiilor sale terapeu
tice naturale. Însăși 
așezarea orașului-sta- 
țiune favorizează acest 
lucru. El se află la 
poalele unor munți 
împăduriți și în fața 
unei cimpii mănoase, 
fiind ferit de vinturi 
și expus bine la ra
zele soarelui.

Dar Covasna nu are 
numai punctele de a- 
tracție date de natură, 
ci și pe acelea create 
prin munca oamenilor 
săi harnici, mai ales 
in anii care au trecut 
de la Congresul al 
IX-lea al partidului, 
localitatea înscriindu- 
se azi pe harta țării 
ca o așezare prosperă, 
cu un înalt ritm de 
dezvoltare economico- 
socială și edilitar-gos- 
podărească.

In chipul cel mai 
fericit, aici se înge
mănează trecutul cu 
prezentul, mărturiile 
materiale ale strămo
șilor noștri daci, ates
tate prin vestigii de 
inestimabilă valoare

arheologică, scoase la 
iveală in „Cetatea Zi- 
nelor", una din cele 
mai insemnate cetăți 
dacice, situată în su
perba vale cu același 
nume.

Mica localitate ru
rală de odinioară, care 
se baza în principal 
pe asigurarea unor 
condiții modeste vizi
tatorilor veniți pen
tru tratament, este 
azi unul din cen
trele economice ale 
județului care-i poar
tă numele. X'aloarea 
producției industriale 
este acum de circa 10 
ori mai mare decit in 
anul 1985. Azi, Covas
na este reprezentată 
puterrtic de industria 
de prelucrare a lem
nului, prin care se 
adaugă noi carate „au
rului verde", printr-o 
fabrică de plăci aglo
merate din lemn, una 
de mobilă și o secție 
de industrializare a 
lemnului, toate avind 
un mare volum jde 
producție destinată ex
portului. Oieritul — 
veche îndeletnicire a 
locuitorilor — furni
zează materia primă 
filaturii de lină, uni
tate care valorifică a- 
ceasta importantă re
sursă locală, conferin- 
du-i calități deosebite. 
Au apărut și alte ra
muri ale industriei, 
cum este cea alimenta
ră, reprezentată prin
tr-o modernă fabrică

ție. Analizele au arătat că o parte 
din acestea (peste 20 la sută) erau 
de nivel tehnic mondial și că ele tre
buie să ocupe ponderea în planul de 
producție al combinatului. Ca ur
mare, eforturile de creativitate se cer 
concentrate în direcția modernizării, 
astfel ca pînă în anul 1990, așa cum 
s-a stabilit, 90 la sută din producția 
combinatului să o constituie produ
sele noi, din care 96 la sută să fie de 
nivel tehnic mondial.

Comitetul de partid a cerut consi
liului oamenilor muncii să detalieze 
împreună cu specialiștii măsurile 
care trebuie întreprinse în acest 
scop. In primul rînd s-a avut în ve
dere adaptarea sistemului de organi-

■ ?■<

La Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca

zare a activității de concepție, înfiin- 
țîndu-se secții specializate pe fami
lii de produse care se ocupă efectiv 
de modernizarea produselor și înca
drarea acestora în nivelurile tehnico- 
economice de nivel mondial. De ase
menea, s-a stabilit și s-a trecut ime
diat la întocmirea pentru fiecare 
produs a fișelor de calitate cu toate 
datele tehnice și economice pe care 
trebuie să le îndeplinească pentru a 
se alinia produselor similare pe plan 
mondial. Totodată, s-a intensificat 
reproiectarea cu forțe proprii a unor 
produse, iar pentru alte produse care 
necesită antrenarea unor forțe de 
cercetare și proiectare au fost lansa
te teme către institutele de specia
litate.

în același mod s-a acționat șl în 
ceea ce privește modernizarea teh
nologiilor. Concluziile specialiștilor 
au arătat că forțele trebuie concen
trate pentru perfecționarea unui nu
măr de peste 20 de tehnologii ’ cu 
efecte importante asupra creșterii 
productivității, muncii, a calității pro
duselor, reducerii consumurilor e- 
nergetice, de materiale și combusti
bil.. Comitetul de partid a stabilit ca 
pentru modernizarea fiecărei tehno
logii să fie constituite colective com
plexe de ingineri, maiștri, muncitori 
cu înaltă calificare și specialiști din 
unități de cercetare și proiectare, de 
la Institutul politehnic, precum si 
termenele pînă cind trebuie să fie 
realizate aceste măsuri.

de pline, biscuiți șl 
paste făinoase. Se 
acordă atenție sporită 
valorificării superioa
re a resurselor locale 
prin trei cooperative 
meșteșugărești.

O activitate impor
tantă a locuitorilor 
orașului-stațiune Co
vasna este cea balnea
ră și turistică, sector 
care, in ultima perioa
dă, și-a imbogățit sub
stanțial baza materia
lă. Astăzi se asigură 
servicii in acest do
meniu tot mai nume
roșilor turiști din țară 
și de peste hotare, prin 
cele șapte hoteluri 
balneare moderne, cu 
3 100 locuri de cazare 
confortabile, edificii 
dotate cu baze proprii 
de tratamente și dis- 
punlnd de un personal 
medical de inaltă ca
lificare. Ambiția lo
calnicilor este de a 
da o înfățișare cit mai 
atrăgătoare orașului- 
stațiune. Ei participă 
in masă la acțiunile de 
muncă patriotică, de 
înfrumusețare și buna 
gospodărire a localită
ții. Parcurile amena
jate și întreținute 
tot de ei conferă un 
plus de frumusețe ora
șului-stațiune, cu nu
meroasele sale Izvoare 
de sănătate.

Constantin 
TIIMARU 
corespondentul 
„Scînteii"

Analizele Întreprinse de comitetul 
de partid au pus în evidentă și fap
tul că deși au fost modernizate în 
ultimul timp o parte din procesele 
de producție, iar la punerea în func
țiune a noilor capacități s-a avut în 
vedere această problemă, sînt încă 
sectoare de fabricație unde activita
tea productivă se desfășoară cu ran
damente sub posibilități, cu metode 
învechite și, ca urmare, productivi
tatea muncii este mai mică decit în 
alte locuri de muncă, ea nereflectînd 
posibilitățile pe care le oferă dotarea 
tehnică actuală a combinatului.

Pornind tocmai de la cunoașterea 
realităților, ca și a posibilităților 
existente, organizațiile de partid au

sînt 
sudură, 

mecanice, introducerea e- 
și a tehnicii de calcul în 
conducerii proceselor 
și în activitatea de

de 
con-

de

întreprins în toate secțiile o amplă 
consultare a cadrelor tehnice, a ce
lorlalți oameni ai muncii. S-a colec
tat astfel un număr însemnat de 
propuneri. Aproape 200 din acestea 
au fost cuprinse în programul de 
măsuri vizind creșterea producției- 
marfă cu 75 la sută, reducerea chel
tuielilor la mia lei producție-marfă 
și, îndeosebi, creșterea de 2,3 ori a 
productivității muncii în 1990 față de 
1980. în primul rînd — prin extinde
rea mecanizării și automatizării pro
ceselor de muncă, introducerea siste
melor de celule flexibile cu roboți in
dustriali și manipulatoare care să fie 
folosite la operații grele, cum 
cele din sectoarele calde, 
prelucrări 
lectronicii 
domeniul 
producție 
ducere.

Cum a acționat comitetul 
partid pentru înfăptuirea acestor 
măsuri ? Secretarul comitetului de 
partid din combinat ne-a relatat 
că săptămînal se analizează în bi
roul comitetului de partid cu fac
torii de decizie din cadrul celor 
trei fabrici stadiul realizării progra
mului de modernizare a producției 
și tehnologiilor, de perfecționare a 
organizării muncii. Asemenea ana- 
lize întreprind și comitetele de partid 
din cadrul fabricilor. In cadrul lor 
s-a stabilit ca secretarii organizații
lor de bază, care in marea lor ma
joritate sint maiștri, muncitori cu 
inaltă calificare, ingineri, șefi de 
formații de lucru, să răspundă direct 
de aplicarea măsurilor care vizează 
modernizarea producției în secțiile și 
atelierele unde iși desfășoară activi
tatea, de asimilarea și introducerea 
în fabricație a noilor produse. De 
exemplu, loan Conțiu, care conduce 
o echipă de montaj, s-a ocupat efec
tiv de realizarea noii linii de prese 
pentru întreprinderea de autoturis
me din Pitești, iar in prezent, îm
preună cu o formație de montori, din 
care fac parte comuniști ca Răduțiu 
MUreșân, Izidor Soloc. se află la be
neficiar pentru punerea în funcțiune 
a acestor utilaje noi. Prelucrarea și 

. montarea noilor turbina, energetice 
de 6 și 7 MW au fost încredințate 
unor formații ca cele conduse de 
maiștri Dionisie Brie și Ștefan Pru- 
neanu, care sint și secretari ai or
ganizațiilor de bază de Ia atelierul 
de fabricare a acestor noi produse. 
Cadrele de conducere de la nivelul 
unor compartimente tehnice, secții și 

In centrul orașului Curtea de Argeș Foto : E. Dichiseanu

ateliere informează și prezintă 
poarte în ședințe de birou, plenare 
ale comitetului de partid din combi
nat și ale comitetelor de partid din 
fabrici, in legătură cu modul cum își 
îndeplinesc sarcinile ce le-au fost în
credințate privind aplicarea progra
mului de modernizare a producției 
și tehnologiilor. A fost analizată, de 
asemenea, activitatea desfășurată de 
către organizațiile de partid pentru 
mobilizarea comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii de la fabrica me
talurgică, din cadrul oțelăriei elec
trice, turnătoriei de fontă. Consiliul 
de control muncitoresc — ne spunea 
inginerul Laurențiu Căpușan, mem
bru al comitetului de partid, a efec
tuat o serie de controale privind ac
tivitatea desfășurată în cadrul unor 
compartimente tehnice și secții pen
tru aplicarea măsurilor ce le-au re
venit privind perfecționarea organi
zării și modernizarea producției și a 
tehnologiilor, realizarea de produse 
de inalt nivel tehnic și calitativ, ofe
rind comitetului de partid date, con
statări, propuneri care au stat la baza 
analizelor întreprinse.

Cele mai recente analize efectuate 
de comitetul de partid au relevat în-, 
deosebi neajunsurile din activitatea 
unor organizații de partid, a consi
liului oamenilor muncii, a conduceri
lor fabricilor și secțiilor. In plenare 
a fost criticat faptul că mulți factori 
de decizie și execuție nu acționează 
cu suficientă răspundere și inițiativă 
pentru aplicarea propriilor măsuri și 
hotărâri, și din această cauză nu toa
te produsele prevăzute în programe
le prioritare sînt realizate la terme
nele stabilite și la nivelul tehnic do
rit. S-a cerut consiliului tehnico- 
economic să manifeste mai multă 
exigență față de documentațiile pri
mite de la unele unități de proiecta
re pentru introducerea în fabricație 
a unor produse noi și reproiectate și 
să nu admită lansarea lor în produc
ție dacă nu întrunesc parametri teh
nici la nivelul produselor similare 
din alte țări. Critici au fost adresate 
și colectivului din compartimentul 
de pregătire a fabricației pentru în
cetineala cu care acționează unele 
cadre inginerești în vederea introdu
cerii progresului tehnic. S-a pus pe 
bună dreptate întrebarea cum se 
preocupă unii organizatori de pro
movarea noului cînd ei tărăgănează 
soluționarea 
ce care pot 
proprii, in 
ducători de ._____  _ .
ții așteaptă ca o serie de măsuri 
prevăzute în programele de moder
nizare a producției să fie realizate 
de institutele de cercetări, cînd ele, 
așa cum s-a dovedit in multe cazuri, 
pot să fie materializate cu ajutorul 
oamenilor din secții. Concluzia comi
tetului de partid în urma recentelor 
analize întreprinse a fost aceea că 
In combinat sînt suficiente forțe care 
pot să asigure o mai rapidă și efi
cientă aplicare a programului de 
modernizare a producției și introdu
cere a progresului tehnic, de reali
zare a unor produse de înalt nivel 
calitativ. Este insă necesar ca, așa 
cum a demonstrat pînă acum activi
tatea unor organizații de partid, la 
fiecare loc de muncă comuniștii .să 
se situeze permanent în fruntea ac- 
-țiunilor, să fie ei înșiși,'prin activi
tatea pe care o desfășoară, prin re
zultatele obținute, puternici factori, 
mobilizatori, in lupta pentru moder
nizarea producției, pentru realizarea 
sarcinilor economice ce revin în acest 
an, în acest cincinal combinatului.

Marin OPREA 
corespondentul „Scînteii*

unor probleme tehni- 
fi rezolvate cu forțe 

combinat ? Unii con- 
compartimente, de sec

Imagine din noul oraș agroindustrial Costești, județul Argeș

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
A

© Orașe înnoite aproape în întregime ® Localități rurale 
îmbracă haina urbanizării ® Viitorii locatari — parti- 

cipanți la construcția noilor apartamente

ai P.C.R.. pe pla- 
fost înfăptuită o 
construcție — au 
apartamente, din- 
sate. Ceea ce în- 

municipiul Pi-

Rodnic bilanț — funda
ment de noi împliniri. Sînt 
bine cunoscute tradițiile de a con
strui frumos și durabil ale oame
nilor de „pe Argeș în jos", unde 
cei „nouă meșteri mari, calfe și 
zidari, cu Manole zece" au ză
mislit — cu patima ctitoriei — e- 
dificiul legendar. Amintim acestea 
pentru că legenda se proiectează 
astăzi asupra unor realități pe care 
Argeșul le trăiește, alături de toate 
zonele, județele și localitățile pa
triei — nobila activitate a ctitoriei : 
în anii care au trecut de Ia istoricul 
Congres al IX-lea 
iurile argeșene a 
uriașă operă de 
fost înălțate 88 500 
tre care 8 500 la 
seamnă că, practic, 
tești, orașele Curtea de Argeș și 
Cîmpulung sint înnoite aproape în 
întregime. Adevărate cetăți de 
blocuri luminoase, încorporind armo
nios tradițiile arhitectonice cu ce
rințele modernului. Foste comune au 
îmbrăcat haina civilizației moderne, 
devenind centre urbane — Topolo
veni și Costești.

Anul acesta, localitățile argeșene 
urmează să-și adauge zestrei edili
tare incă 3 830 apartamente în 
blocuri, dintre care 930 în comu
ne. Toate Însoțite de ample spații 
comerciale de 20 000 mp, extinderea 
rețelei de apă și alte amenajări me
nite să răspundă exigentelor mereu 
sporite de confort și civilizație. Des
pre acestea am solicitat opinia tova
rășului îng." Ghedrghe MarinesCu, vi
cepreședinte al Comitetului executiv 
el Consiliului popular județean 
Argeș.

,.Tradiția, îmbogățită 
cerințele modernului" “ 
s-ar putea defini activitatea în 
meniul construcțiilor de locuințe 
geșene, precizează interlocutorul. 
După cum reiese și din sarcinile

CU 
așa 
do- 
ar-

de plan, principala, pondere în 
construcția de locuințe revine încă 
mediului urban ; rolul determinant 
în realizarea acestor lucrări revine 
Trustului de antrepriză generală 
pentru construcții și montaj Argeș, 
care dispune de mijloace tehnice 
moderne și oameni corespunzător 
calificați, ceea ce a determinat o ra
pidă creștere a productivității mun
cii în acest domeniu, o scurtare a 
timpului de execuție. Numai la să
patul fundațiilor, care se execută 
exclusiv cu excavatorul, productivi
tatea muncii a crescut de peste... 
10 ori. Betoanele. mozaicul, morta
rele se toarnă, de asemenea, mecani
zat. _ Prefabricatele sînt puse „în 
operă" tot mecanizat, eu ajutorul 
macaralelor. Pe scurt, mijloacele 
tehnice au o arie de folosință din 
cele mai largi în construcția de lo
cuințe'.

Ceea ce a determinat pe unii să 
ridice o întrebare : nu cumva tehni-

însemnări
din județul Argeș '

cizarea masivă a construcțiilor de 
locuințe, tipizarea proiectelor vor 
duce la uniformizarea acestora, la 
„depersonalizarea" localităților ? In 
cazul de față, la pierderea stilului 
arhitectonic argeșean ? Firește, solu
ția nu putea fi in nici un caz renun
țarea la mijloacele tehnice, ci numai 
adaptarea utilizării acestora la ce
rințele stilului local. S-a trecut la 
reducerea tipodimensiunilor prefa
bricate, astfel încit acestea să poată 
fi integrate in mod variat în suban- 
samble ; se are astfel in vedere 
creșterea considerabilă a procentului 
de locuințe cu structură integral pre
fabricată și cu panourile de fațadă 
finisate industrial.

— Expresia „finisat industrial" nu 
mai provoacă astăzi temeri, chiar 
dacă este vorba de construcția de 
locuințe, domeniu care face „fața" 
localităților pentru multe decenii — 
continuă interlocutorul. Este drept, 
termenul „finisare" implică sensul 
de „migală". Ei bine, în cazul fini
sajului industrial, această migală are 
loc... înainte de a începe procesul de 
producție propriu-zis. Pornind cu a- 
îegerea locului de amplasare a vii
toarelor locuințe, cu intercalarea a- 
cestora spre a se asigura varietatea 
stilului arhitectonic. Ceea ce înseam
nă, de fapt, o dezbatere largă cu 
participarea viitorilor locatari, ba și 
a celorlalți cetățeni, căci chipul vii
tor al localității îi interesează pe 
toți.

Așa s-au petrecut lucrurile și în 
zonele „Exercițiu", „Trivale" și „Vio
letelor" din Pitești, unde se constru
iesc blocuri cu 486 apartamente ; la 
fel, in tînărul oraș Topoloveni. unde 
celor 1 000 de apartamente li se mai 
adaugă anul acesta încă 183. Așa se 
intîmplă în toate localitățile jude
țului înainte de a se pomi la con
struit.

Dar. oricît de Ingenioase ar fi su
gestiile cetățenilor, oricît de rafinat 
ar fi gustul tradițional argeșean în 
ale ctitoriei, participarea cetățeneas
că la acest vast proces de construc
ție nu se reduce la... păreri. In ju
deț s-a creat tradiția ca viitorii lo
catari ai apartamentelor să participe 
efectiv la unele lucrări, începind cu 

eliberarea amplasamentelor pînă la 
finisajele interioare și darea ..la 
cheie". în felul acesta se creează . 
ăd-hoc viitoarele asociații de loca
tari. In cele 200 ore de muncă pres
tate, „vecinii" se cunosc între ei, 
croiesc planuri pentru viitoarele 
scuaruri, miniparcuri. locuri de joa
că pentru copii... Dar, in afară de 
aceasta, ei constituie un veritabil 
„control preventiv al calității", a 
cărui exigență este lesne de înțeles.

Primele luni, primele îm
pliniri — dar și cîteva ne
ajunsuri mai vechi. ° vesta 
trăită de cei peste o mie de noi lo
catari : în primele două luni ale 
anului, constructorii de locuințe 
argeșeni au predat „la cheie" mai 
mult de trei sute de aparta
mente. dintre care o sută peste 
prevederi. In stadii mai avansa
te de execuție se află 2000 apar
tamente și s-a inceput construcția 
și la celelalte blocuri prevăzute in 
planul pe acest an, atît in mediul 
urban, cit și la sate. Au fost asigu
rate din timp amplasamentele, docu
mentația tehnică, materialele de 
construcție, se modernizează stațiile 
de betoane de la Costești și Căteasca 
pentru șantierele din mediul rural, 
se lucrează la extinderea balastiere
lor de la Ciumești și Zămești, se 
organizează o stație de sortare a 
agregatelor la Bascov... O posibilă 
harță a localităților argeșene cuprin
se in procesul înnoirilor edilitare ar 
cuprinde practic... întreg județul : 
Pitești, Cîmpulung. Curtea de Argeș, 
Topoloveni, Birla. Stilpeni, Căteasca, 
Tigveni, Domnești, Slobozia, Bradu, 
Schitu Golești...

In ciuda gerurilor iernii, lucrările 
de construcție nu au contenit, iar 
primăvara „înflorește*  cu... blocuri. 
La Topoloveni, blocurile P-26 și P-29 
sînt in stadiu de finisaj, la Bradu- 
formația de constructori încheie lu
crările la unul din blocurile începute 
chiar în acest an. Blocuri cochete, 
cu șarpantă, avind între 6 și 18 apar
tamente.

Este adevărat, constructorii arge
șeni au cu ce se mindri, lăsînd in 
urma lor clădiri pe măsura vestitelor 
lor tradiții, ridicate la un nou rang 
în epoca noastră.

Dar tot atît de adevărat este că In 
activitatea de construcții persistă 
încă o seamă de neajunsuri care in
fluențează negativ termenele de exe
cuție și calitate. Nu o dată macara
lele puternice rămîn inactive ore 
întregi, ba chiar zile, datorită depo
zitării în dezordine a pieselor prefa
bricate. Din această cauză se pierde 
timp cu alegerea lor, ba se produc 
și stricăciuni la unele materiale. In 
unele localități, ca de exemplu la 
Topoloveni, formațiile de lucru nu 
dispun tocmai de meseriași specifici 
construcției, cum ar fi înșiși... zida
rii, pe care încearcă să-i obțină de 
la întreprinderi cu alte profiluri. A- 
deseori, datorită folosirii nejudicioa- 
se a mijloacelor de transport, se pro
duc mari întirzieri in aprovizionarea 
cu materiale de construcții și deci 
goluri de producție a căror recupera
re se face prin muncă „în asalt", 
ceea ce prejudiciază calitatea.

Pe scurt, este vorba de neajun
suri de ordin organizatoric care tre
buie neintîrziat. înlăturate. Iar acest 
lucru este pe cit de necesar, pe atit 
de posibil. Căci este vorba de unul 
din domeniile de deosebită răspun
dere pentru înfățișarea de azi și de 
miine a localităților acestor plaiuri, 
în care tradiția ctitoriei are rădăcini 
atît de puternice.

Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii*

(Urinare din pag. I)
de seamă au adus oamenii mun
cii, prin scrisori și audiențe, din 
unități industriale ale municipiului 
București, județelor Brașov, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Harghita, Mu
reș, lași, Prahova, Timiș, Mara
mureș, Bistrița-Năsăud la perfec
ționarea organizării muncii și a 
unor tehnologii în diferite între
prinderi. la economisirea de metal, 
materiale lemnoase și textile, ener
gie electrică, la recuperarea unor 
materiale, piese și subansamble, 
ridicarea gradului de utilizare a 
mașinilor și utilajelor, la îmbună
tățirea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. Tot spre exemplifi
care — în unitățile cooperatiste din 
agricultura județelor Botoșani, 
Brăila, Dolj, Teleorman, Argeș, 
Constanța, Bacău, Vîlcea s-au luat 
măsuri, pe baza unor scrisori, pen
tru folosirea unor terenuri odinioa
ră necultivate, pentru efectuarea la 
timp și în bune condiții a unor lu
crări de întreținere a culturilor, 
grăbirea strîngerii recoltei, a trans
portării și depozitării acesteia, e- 
fectuarea unor lucrări de amelio
rare a pajiștilor etc. Așa cum, tot 
în urma unor sesizări, în ferme 
zootehnice din județele Buzău, Iași, 
Neamț, Prahova și altele s-a acțio
nat cu mai multă răspundere pen
tru asigurarea bazei furajere, res
pectarea regulilor sanitar-veterina- 
re și creșterea răspunderii persona
lului pentru îngrijirea corespunză
toare a animalelor. Un important 
sprijin au primit consiliile popu

lare din partea cetățenilor prin cele 
27 678 de propuneri, sugestii și ob
servații critice făcute prin scrisori 
și audiențe privind activitatea edi- 
litar-gospodărească și sistematiza
rea localităților.

Un aspect pozitiv deosebit de 
Important il constituie participarea 
directă, într-o mult mai mare mă
sură, a cadrelor cu funcții de con
ducere. de la diferite niveluri, la 
activitățile de verificare a scriso
rilor cu conținut important — ceea 
ce a determinat răspunsuri mai 
autorizate, măsuri mai eficiente și 
creșterea operativității acestora. 
De asemenea, s-a extins practica 
dezbaterii in unități a concluziilor 
rezultate din verificarea și soluțio
narea sesizărilor, aceste dezbateri 
dovedindu-se un bun cadru de edu
care a colectivelor in spiritul res
pectării legalității socialiste. In 
sfîrșit, se cuvine remarcat și fap
tul că un număr mare de oameni 
ai muncii a avut posibilitatea șă 
poarte un dialog direct cu cadrele 
de conducere la diferite niveluri, 
atit asupra unor aspecte de interes 
general, cit și in probleme perso
nale. cu prilejul primirii lor in au
dientă. (în cursul anului 1986, primii 
secretari și secretarii comitetelor 
județene de partid au audiat 87 811 
oameni ai muncii, iar miniștrii, 
adjuncții acestora și miniștrii se
cretari de stat au primit în au
diență peste 21 600 de cetățeni).

Din cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R. se degajă cu putere 
ideea că îmbunătățirea activității 

de soluționare a scrisorilor nu tre
buie privită intr-o manieră îngus
tă, limitată, tehnicistă, ci in primul 
rînd prin concepția generală a dez
voltării continue a democrației so
cialiste revoluționare.

Este bine de știut că, așa cum 
a subliniat In mod repetat to
varășul Nicolae Ceaușesctț, îm
bunătățirea activității tuturor ve- 

SCRISORILE SI AUDIENTELE
rigllor șl Structurilor mecanismu
lui unic și atotcuprinzător al demo
crației muncitorești revoluționare 
din țara noastră este o condiție 
hotăritoare și decisivă a progresu
lui social ; or, firește, scrisorile și 
audientele care reprezintă impor
tante părți componente in cadrul 
acestui mecanism nu pot face ab
stracție de la cursul procesului ge
neral. Tocmai prin această prismă 
de responsabilitate politică trebuie 
înțeleasă însemnătatea realizării 
unei calități noi și in munca cu 
scrisorile.

Astfel, relevîndu-se unele Îmbu
nătățiri, trebuie arătat, totodată, că 
în domeniul activității de rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor muncii 
mai persistă neajunsuri ce se cer 
ferm și neintîrziat înlăturate. Ast
fel, scrisorile și audiențele nu 

sint primite și apreciate pre
tutindeni ca unul dintre, mij
loacele cele mai eficiente de 
cunoaștere aprofundată a reali
tăților ; in unde unități, organele 
și organizațiile de partid, factori 
de decizie din conducerea adminis
trativă a acestora nu manifestă su
ficientă receptivitate și solicitu
dine, dovedesc formalism și ati

tudine birocratică In examinarea 
unor probleme de ordin general 
sau personal ridicate de oamenii 
muncii In adunări sau prin scrisori 
și audiențe, tn același timp, se 
constată tergiversări și chiar tără
gănări în rezolvarea unor propu
neri și solicitări întemeiate, iar pe de 
altă parte o slabă preocupare pen
tru a se discuta în mod convingător 
asupra posibilităților existente și 
a cadrului legal in care acestea 
pot fi soluționate. Așa cum s-a 
reliefat și tn cadrul plenarei, toc
mai asemenea neajunsuri au tăcut 
ca, nu de puține ori. oameni ai 
muncii din județe ca Botoșani sau 
Hunedoara, Iași sau Bacău, Dolj, 
Argeș, Prahova, municipiul 
București ș.a. să se adreseze or
ganelor superioare, inclusiv con
ducerii partidului, cu cereri și re- 
clamații privind probleme ce pu

teau si trebuiau să fie soluționate pe 
plan local. Este limpede că aseme
nea cazuri nu contribuie la crește
rea autorității acelor factori locali 
care au primit sesizările, dar nu 
au manifestat grijă pentru soluțio
narea lor.

Se cuvine, de asemenea, criticat 
faptul că, în unele locuri, ana
lizele periodice privind activitatea 

cu scrisorile șt desfășurarea au
dientelor, tăcute tn adunările ge
nerale de partid din unele unități, 
in sesiunile unor consilii populare, 
au încă un caracter formal, nu pă
trund în profunzimea cauzelor 
unor neajunsuri și nu manifestă 
exigenta și severitatea necesare 
pentru ca acestea să fie înlăturate. 
De asemenea, unele județe (Ar
geș, Dolj, Galați, Gorj, Pra
hova. Teleorman) și unele fo
ruri centrale (ministerele Mun
cii, Transporturilor și Teleco
municațiilor, Agriculturii) nu res
pectă termenele legale de solu
ționare a scrisorilor. Este de la 
sine înțeles că. in astfel de cazuri, 
tărăgănarea rezolvării problemelor 
înseamnă prelungirea și chiar agra
varea lipsurilor semnalate, cu con
secințele negative inerente asupra 
activității respective.

Pentru îmbunătățirea tn conti
nuare a activității de soluționare 
a propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii și înlăturarea lipsurilor 
constatate, plenara C.C. al P.C.R. 
a stabilit o serie de măsuri con
crete. menite să asigure examina
rea și rezolvarea temeinică și în 
timp util a problemelor ridicate în 
scrisori și la audiențe. îndeplinirea 
cu strictețe a atribuțiilor și răspun
derilor ce revin cadrelor de con
ducere în această privință. Astfel, 
s-a cerut organelor și organizați
ilor de partid, conducerilor orga
nelor de stat, ale organizațiilor de 
masă și obștești să acorde maximă 
atenție analizării și valorificării 
operative a propunerilor și sugesti
ilor privind îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii. înde
plinirea exemplară a producției 
fizice la toate sortimentele. îndeo
sebi a producției pentru export, 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea normelor de consum, 
efectuarea la timp și de calitate a 
tuturor lucrărilor agricole, a activi
tăților din zootehnie, folosirea in
tegrală a pămîntului și creșterea 
potențialului productiv al acestuia 
etc.

Importante răspunderi revin or
ganelor județene, municipale și 
orășenești de partid, conducerilor 
organelor de stat, ale organizați
ilor de masă și obștești pentru a 
asigura ca factorii de decizie din 
întreprinderi și instituții, consilii 

populare, unități agricole si alte 
unități socialiste să manifeste ma
ximum de receptivitate fată de 
problemele pe care le ridică oame
nii muncii prin scrisori și la au
diente sau cu alte prilejuri, să le 
rezolve operativ, în conformitate 
cu prevederile legale, prevenind 
astfel canalizarea sesizărilor către 
organe ierarhic superioare sau cen
trale. fructificîndu-se atribuțiile 
sporite și competentele unităților 
economice sau instituțiilor locale. 
Sint stabilite sarcini deosebite 
pentru instruirea temeinică a per
sonalului din întreprinderi și insti
tuții, de la consiliile populare. în
deosebi din serviciile care lucrează 
direct cu publicul, in legătură cu 
prevederile legilor și altor acte 
normative în vederea aplicării co
respunzătoare a acestora. urmă- 
rindu-se creșterea responsabilității 
și a solicitudinii fată de cetățeni.

Fără îndoială că respectarea și 
aplicarea fermă a prevederilor 
hotărârilor de partid și de stat re
feritoare la scrisori și audiente, 
valorificarea cu maximă atenție a 
propunerilor și sugestiilor cetățe
nilor vor stimula și pe această cale 
participarea cetățenilor la perfec
ționarea activității economico-so- 
ciale în vederea îndeplinirii exem
plare a hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea al P.C.R., a indicațiilor și 
orientărilor secretarului general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru ridicarea 
pe o nouă treaptă, calitativ su
perioară a activității în toate do
meniile.
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BUNA ORGANIZARE A UlCRflUILBR AGRICOLE

Evacuarea imediată a excesului
de apă de pe culturi

Precipitațiile abundente căzute în 
ultimele zile pe tot cuprinsul JUDE
ȚULUI DOLJ au determinat băltiri și 
exces de umiditate pe circa 2 700 
hectare, din care aproape 1 000 hecta
re sînt culturi păioase și 175 hectare 
terenuri însămînțate în această pri
măvară. Față de această situație, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a întreprins acțiuni energice 
pentru evacuarea apei aflate pe 
terenurile mai joase. Ieri, bună
oară, sub directa coordonare a spe
cialiștilor din cadrul organelor agri
cole județene și din unitățile agri
cole. precum și a activiștilor de partid 
și de stat ce răspund de comune 
și unități agricole, peste 5 000 de coo
peratori și mecanizatori, alți locui
tori ai satelor au participat la săpa
rea rigolelor de scurgere și chiar la 
evacuarea apei cu găleți.

Forțe importante au fost mobiliza
te în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Bechet, Catane, Poia
na Mare, Șimnic, Dăbuleni, Robă- 
nești, Plenița, Filiași și Segarcea, 
unde și suprafețele cu exces de umi

ditate sînt mai mari. Printr-o bună 
organizare a muncii, în aceste con
silii agroindustriale a fost evacuată 
apa, în primul rînd de pe semănătu
rile de toamnă și culturile însămin- 
țate în această primăvară, dar și de 
pe ogoare. „Din cele 320 hectare ce 
au fost acoperite cu apă, 90 hectare 
sînt ocupate cu grîu, a ținut să pre
cizeze tovarășul Ion Popescu, pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Bechet. Iată de ce nu ne-am putut 
permite nici o clipă de răgaz. Marți 
au participat la săparea rigolelor 
peste 300 de cooperatori, mecaniza,r 
tori și alți oameni ai muncii din lo
calitățile Sadova, Bechet, Ostroveni, 
Dobrești și Lișteava, care sapă rigo
le de scurgere a apei. Concomitent, 
folosim motopompele, iar apa o tri
mitem prin conductele de irigații ce 
au fost scoase în cîmp, în canalele 
de desecări.

Cu aceeași răspundere se acționea
ză și în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Șimnic, Dăbu
leni, Catane, Filiași, Poiana Mare, 
Segarcea, Moțăței și Cetate.

„Peste tot acolo unde există ex
ces de umiditate am mobilizat toate 
forțele umane și mijloacele mecanice 
existente, pentru a nu fi afectate 
culturile de toamnă și de primăvară 
— a concluzionat inginerul Marin 
Rădulescu, directorul cu producția 
vegetală al direcției agricole jude
țene. Se ridică însă o problemă care 
ne creează mari greutăți. De regulă, 
apa eliminată de pe culturi este di
rijată în canalele de desecări. Nu
mai că cele 33 stații de desecare nu 
funcționează nici la un sfert din ca
pacitate. Cauza ? Lipsa energiei e- 
lectrice. Dintr-un necesar de 12 MW, 
pe care i-am solicitat la Ministerul 
Agriculturii, cît și la Ministerul E- 
nergiei Electrice, am primit reparti
ție doar pentru 3 MW, ceea ce este 
cu totul insuficient. Iată de ce facem 
un apel călduros pentru a ni se asi
gura energia necesară funcționării 
la capacitate a stațiilor de pe cana
lele de desecări.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii"

doilea ca mărime din județ, sînt 
edificatoare pentru modul responsa
bil in care se acționează pentru gră
birea lucrărilor. Pînă acum, unitățile 
agricole din acest consiliu agroindus
trial au plantat cartofii de sămînță 
pe 1 504 hectare din cele 2 110 hec
tare prevăzute și au încheiat însă- 
mînțarea sfeclei de zahăr, orzoai- 
oei și ovăzului. „La ora actuală 
— ne spune Lajos Kari, președin
tele consiliului, forțele sînt con
centrate la plantarea cartofu
lui de sămînță, fără a neglija 
însă restul lucrărilor, și în primul 
rînd semănatul plantelor furajere. 
Acest fapt este impus de angaja
mentul pe care și l-au asumat unită
țile agricole de a realiza, în acest an, 
o producție medie de 51 755 kg car
tofi la hectar". In toate cele trei coo
perative agricole prin care am tre
cut — Vulcan, Cristian și Ghimbav — 
lucrările se desfășurau intens. „Uni
tatea noastră — ne spunea ing. loan 
Bujgoi, președintele cooperativei a- 
gricole Vulcan, a recoltat în 1985 cîte 
46 000 kg cartofi la hectar. Ne-am 
propus ca în acest an să realizăm 
52 800 kg la hectar. Măsurile luate

ne oferă garanția că aoest . angaja
ment va fi îndeplinit. Cîteva dintre 
ele : sortarea și calibrarea pe două 
fracții de mărimi a cartofilor s-a 
încheiat în prima decadă a lunii a- 
prilie. Organizarea lucrului zi-lumi- 
nă, servirea mesei direct în cîmp au 
permis' ca fiecare din cei patru me
canizatori — Ioan Frank, Nicolae 
Clinciu, Aurel Guran și Gheorghe 
Munteanu — să planteze zilnic 7—8 
hectare, ceea ce depășește toate re
cordurile de pînă acum".

Viteze superioare de lucru s-au 
realizat și în celelalte unități agrico
le. Cooperatorii și mecanizatorii din 
Cristian au început campania agri
colă de primăvară cu hotărîrea de a 
se întrece pe ei înșiși. Cele peste 
8 000 kg orz și 5 400 kg grîu recolta
te anul trecut la hectar, cînd, așa cum 
recunoștea Gheorghe Șoană, pre
ședintele unității, n-au pregătit cam
pania atît de bine și de minuțios ca 
acum, le dă convingerea că în acest 
an vor depăși producțiile anului tre
cut cu mult. Iar grija pentru lucrul 
bine făcut se întîlnește pretutin
deni. Terenul este excelent pregătit.

biloanele pentru cartofi sînt parcă 
trase cu rigla pînă la capetele solelor.

Cooperativei agricole din Ghimbav 
i-au mai rămas de plantat cartofii pe 
50 hectare din cele 250 hectare pre
văzute. „Trei zile bune de lucru și 
încheiem și această lucrare — ne 
spune Gheorghe Popa, președintele 
unității. Pentru sporirea recoltelor au 
fost luate măsuri deosebite. Prin 
modificarea mașinilor de plantat 
cartofi se asigură mărirea densității 
de la 52 000—60 000 tuberculi la hec
tar la 72 000 tuberculi la hectar. De 
asemenea, s-a stabilit ca același me
canizator să lucreze pe aceeași solă 
toate lucrările, ceea ce va duce la 
creșterea răspunderii pentru lucrări
le executate, pentru recoltă".

Sînt numai cîteva din faptele care 
reflectă hotărîrsa cooperatorilor și 
mecanizatorilor din consiliul agroin
dustrial Ghimbav de a încheia in 
timpul cel mai scurt plantarea carto
filor, celelalte lucrări din campania 
de primăvară.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

LEGUMICULTO- . 
R11 RECUPEREAZĂ RES- | 
TANȚELE LA PLANTĂRI. .

APA DIN „PLOAIA DE AUR'* * NU VA 
DĂUNA SEMĂNĂTURILOR. După ploile 
abundente din ultimele zile, pe anumite terenuri 
din județul CĂLĂRAȘI s-au produs băltiri. Ca 
atare, un mare număr de oameni acționează atîț 
cu ajutorul motopompelor, cit și prin săparea șan
țurilor la evacuarea apelor de pe semănături. 
Astfel, la cooperativele agricole Ștefan Vodă, pe 
o solă de grîu din preajma șoselei au fost montate 
trei motopompe care deversează apa în canalul de de
secări de peste drum. La fel se procedează și pe unele 
terenuri ale cooperativelor agricole Brîncoveni, Dra- 
galina, Roseți și Dragoș Vodă. La Lehliu-Gară cîteva 
sute de oameni săpau rigole de scurgere pe terenurile 
întreprinderii de producere a legumelor și ale coope
rativei agricole. La Cuza Vodă. Vlad Țepes, Lupșanu, 
acolo unde apa a început să băltească, zeci și zeci de 
oameni lucrează intens la săparea canalelor de scur
gere. „Deși ne mai întîrzie puțin cu semănatul — ne 
spune Daniel Boteanu, președintele cooperativei agri
cole Radu Vodă, ploaia aceasta este totuși aur pentru 
agricultură, mai ales în zonele unde seceta începuse 
să-și facă efectul. Cu ătît mai mult nu putem să lă
săm apa să ne strice nici un metru pătrat de culturi'1. 
Așa gindesc toți oamenii cîmpului și așa se explică 
participarea lor masivă la lucrările de desecări. (Mi
hail Dumitrescu).

în final, cele trei grupe dc cheltu
ieli — constituie de fapt instru
mentul pus la dispoziția conducerii 
unității pentru urmărirea și analiza 
prin costuri a calității produselor, în 
vederea deciziilor de optimizare. In 
ce mod ? De regulă, inițial se ur
mărește scăderea pierderilor cauzate 
de defectele produse, prin luarea 
unor măsuri preventive care, desi
gur, să coste mai puțin decît va
loarea pierderilor din rebuturi 
(acesta a fost, de altfel, punctul de 
pornire al cercetărilor care au condus 
la sistemul de gestiune a calității). In 
același timp, trebuie evitată supra
încărcarea costurilor pentru preve
nirea și identificarea defectelor ; 
măsura in care este oportună elimi
narea sau simplificarea unor opera
țiuni. din aceste două grupe este 
dată de raportul dintre economia 
realizată pe această cale și costul 
defectelor suplimentare înregistrate. 
Prin scăderi succesive ale costului 
total al calității se ajunge la nivelui 
optim al acestuia, apreciat ca fiind 
acela din momentul in care costul 
prevenirii și cel al identificării de
fectelor este egal cu costul defectelor.

EFICIENȚA GESTIUNII CALI
TĂȚII. Nu, nu vom prezenta aici 
cifre din „arsenalul" cercetărilor, 
nici rezultate obținute în practica 
uneia sau alteia din întreprinderile 
care folosesc mai activ acest instru
ment modern de conducere. Vom în
cerca numai o trecere în revistă a 
eforturilor și a efectelor legate de 
utilizarea gestiunii calității.

alai întîi eforturile :
• De conlucrare activă pe linia 

furnizării datelor necesare între 
acele compartimente ale întreprinde
rii unde se regăsesc elementele care 
formează costul calității (contabili
tate, C.T.C., proiectare, personal-în- 
vățărriînt etc.) ; fluxul informațional 
trebuie astfel adaptat îneît să per
mită preluarea datelor fie direct din 
documente primare de evidență, fie 
din conturile analitice in care aces
tea au fost colectate (prima variantă 
este mai ‘exactă, a doua — mai rapi
dă). Este binevenită o precizare : 
practica a dovedit că pentru culege
rea datelor nu este necesar personal 
suplimentar și nu apare intensifi
carea muncii celui existent.

• De adaptare a fluxului infor
mațional Ia exigențele prelucrării cu 
ajutorul calculatorului electronic ; nu 
este lipsit de importanță faptul că 
trecerea la un sistem informatic al 
gestiunii calității a fost facilitată de 
elaborarea în țară a mai multor se
turi de programe ce pot fi rulate 
pe diferite tipuri de calculatoare — 
in funcție de dotarea existentă in 
fiecare unitate — astfel incit, efor
tul suplimentar este legat numai de 
neînsemnate adaptări la specificul 
de producție al întreprinderii ;

• De abordare realistă a proble
mei, ferită de dogme și false iluzii ; 
optimizarea costului calității presu
pune, in cea mai mare parte a si
tuațiilor, o majorare a cheltuielilor 
pentru prevenirea și identificarea 
defectelor, în scopul unei reduceri — 
mult mai substanțiale ! — a cheltu
ielilor pentru noncalitate ; aceasta 
înseamnă, in fond, majorarea planifi

O ACȚIUNE ÎNCHEIATĂ ÎN TIMP 
SCURT. Ploile abundente căzute în ultimele 
zile în județul GIURGIU — In unele zone canti
tățile de apă au ajuns la 70—100 litri pe metru) 
pătrat — au determinat băltiri pe terenurile mai 
joase. Pe baza măsurilor stabilite de comitetul 
județean de partid, în fiecare unitate agricolă au 
fost inventariate suprafețele afectate de excesul de 
umiditate și concomitent s-a trecut la o amplă mobi
lizare de forțe mecanice și umane pentru evacuarea 
apelor de pe culturi și ogoare. In consiliul agroindus
trial Ghimpați, suprafețele- afectate de băltiri au în
sumat 35 hectare — ne mărturisește Marian Donțu, 
președintele consiliului. „Spunem au însumat, pentru 
că, 'practic, astăzi, marți, încheiem acțiunea de eva
cuare a apelor de pe semănături. în toate cele patru 
unități agricole — Ghimpați, Clejani, Naipu și Schitu 
— au acționat peste 600 de oameni, cu 3 motopompe 
și 11 vidanje. S-au sănat șanțuri de scurgere, iar apa 
a fost dirijată spre heleșteele aflate în zonă. De ase
menea, la cooperativa agricolă din Mîrșa, unde cu 
aceeași hărnicie s-a lucrat și în consiliile agroindus
triale Călugăreni, Frățești, Gorneni, Băneasa, peste 
tot în județul Giurgiu, acolo unde apa băltește pe 
cîmp. (Ion Manea).

Se lucreaid din plin la plantarea cartofilor
In pofida condițiilor climatice mai 

puțin favorabile din ultimele zile, pe 
ogoarele JUDEȚULUI BRAȘOV s-a 
lucrat și continuă să se lucreze in 
mod susținut. Buna organizare a ac
tivității a creat condiții să se reali
zeze viteze zilnice de lucru duble

față de cele stabilite. Aceasta a permis 
ca pînă la 13 aprilie.în unitățile agri
cole din’județ să se însămînțeze 
43 000 hectare, reprezentînd 46 la sută 
din suprafața prevăzută pentru cul
turile de primăvară. Luni au fost 
însămînțate 1 000 hectare, iar marți

1 300—1 400 hectare. Cartofii — cul
tura agricolă de bază a județului — 
au fost plantați pe aproape 7 000 hec
tare din cele 11 000 prevăzute a fi 
cultivate în unitățile agricole.

Rezultatele unităților agricole din 
consiliul agroindustrial Ghimbav, al

Acțiuni pentru extinderea și întreținerea 
plantațiilor pomicole și viticole

In această primăvară, in 
JUDEȚUL ARGEȘ urmea
ză să se planteze cu pomi 
și arbuști 435 hectare, lu
crare realizată pînă acum 
pe 44 la sută din suprafață. 
Se plantează la Asociația 
pomicolă Mărăcineni. la 
cooperativele agriccle Ne
grești, Priboeni. Săpata de 
Sus, Godeni, Bogați, Do
brești ș.a.

In ziua raidului nostru, 
în livada C.A.P. Domnești 
200 de cooperatori lucrau 
Ia plantarea celor 15 hec
tare cu pruni. Președin
tele unității, Simion Horo- 
veanu, ne spune : „La noi 
este o vorbă înțeleaptă, 
din bătrîni : folosești rodul 
pomului, dar nu uita să-i 
dai ce i se cuyine. De 
aceea, o dată cu extinderea 
plantațiilor îngrijim exem
plar toate livezile". Este 
de remarcat că în această 
unitate toate lucrările se 
execută la timp și in con
diții de bună calitate. Coo
peratorii de aici au în
cheiat printre primti pe 
județ tăierile de rodire și 
fructificare și primele două 
tratamente. Viorica Să- 
vescu, șefă de fermă, ne 
prezintă avantajele ce le 
va avea respectarea întoc
mai a indicațiilor Institu
tului de cercetări pentru 
pomicultură de la Mără

cineni privitoare la lucră
rile ce se efectuează în li
vezi : „Ne-am propus ca 
în acest an să reducem cu 
cel puțin jumătate canti
tatea de substanță ce. o 
vom folosi la stropit și 
aceasta numai prin stabi
lirea cu mult discernă- 
mînt a parcelelor unde 
urmează să se aplice trata
mentele și nu „în mare", 
pe toată suprafața, cniar 
dacă nu e nevoie, așa cum 
se proceda în alți ani. în 
plus, limitarea la strictul 
necesar a stropirilor va 
avea ca efect evitarea po
luării, astfel îneît iarba din 
livezi va putea fi folosită 
in hrana animalelor".

Cooperativa agricolă din 
comuna Vedea deține 512 
hectare de livadă,. în care 
prunul este predominant. 
Datorită bunei îngrijiri a 
pomilor, veniturile pe care 
unitatea le-a încasat anul 
trecut din vînzarea fructe
lor s-au ridicat la peste 3 
milioane lei, la export 
fiind livrate 105 tone de 
prune. Și in acest an se ac
ționează cu răspundere 
atît pentru extinderea 
plantațiilor, cît și la îngri
jirea pomilor. La plan
tarea celor 25 hectare cu 
pruni participau 250 coo
peratori, supravegherea lu
crărilor de pichetat și să

pat fiind asigurată de in
ginerul Badea Marin și 
tehnicianul Nicolae Stere. 
Ca urmare, această impor
tantă lucrare este avan-, 
sată'. Președinta cooperati
vei, Dorina Mateescu, ne-a 
explicat motivele pentru 
care, practic, întreg satul 
a ieșit la lucru : „Am 
început mai tîrziu plantă
rile pentru că n-am avut 
desfundată la timp întreaga 
suprafață și, de aceea, tre
buie să ne grăbim. Ne 
prindeau din urmă cele
lalte lucrări".

Sînt în toi și lucrările ce 
se execută în vii. Pentru 
plantarea în această pri
măvară a celor 300 de 
hectare, materialul săditor 
este asigurat în întregime 
și a fost desfundată și pre
gătită corespunzător în
treaga suprafață,’ pînă în 
prezent fiind plantate 148 
hectare. Se manifestă un 
interes deosebit și pentru 
întreținerea plantațiilor vi
ticole. La aceasta contri
buie și stimularea coope
ratorilor cu o parte din 
producția obținută în urma 
cultivării legumelor, in
tercalat între rînduri, in 
viile neintrate încă pe rod. 
La Asociația viticolă Topo- 
loveni, de exemplu, de pe 
61 hectare de vie anul 
întîi„ cultivate cu pepeni,

cartofi șl varză, s-au ob
ținut anul trecut, prin va
lorificarea producției, 1,3 
milioane Iei venituri. De 
pe 45 hectare cultivate in 
aceleași condiții cu castra
veți, varză și pepeni, Aso
ciația pentru producția 
viticolă Suseni a realizat 
un milion lei venituri. „In 
acest fel se procedează 
acum în multe alte unități 
— ne spune inginerul Du
mitru Calu, directorul în
treprinderii. Sistemul este 
avantajos pentru coppera- 
tive : din 10 00.0 lei, cît re
prezintă cheltuielile pen
tru un hectar de vie, 7 000 
lei provin din culturile in
tercalate. De asemenea, 
cooperatorii, pe lîngă ve
niturile suplimentare obți
nute ca plată pentru lu
crările efectuate la cultu
rile intercălate, care se ri
dică la circa 2 000 lei pe 
hectar, primesc în natură 
importante cantități de 
cartofi, varză, castraveți și 
pepeni, realizîndu-se ast
fel în bune condiții auto- 
aprovizionarea".

Acțiunile desfășurate în 
această perioadă în livezile 
și viile Argeșului oferă 
garanția că în acest an 
vor fi obținute recolte 
mari de fructe și struguri.
Lucian CIUBOTARII 
Gheorqhe CÎRSTEA

Iln pofida ploilor căzute in ulti
mele zile, legumicultorii din ju- | 
dețul Tulcea continuă activita-

1 tea in grădini. La asociația le- < 
I gumicolă Tulcea, de exemplu, I 

se plantează răsadurile de varză • 
Iin cimp. Inginerul Aurel Aflat, 

directorul asociației, ne spune : I 
„Folosim condițiile favorabile j 

I create prin umezirea solului in
urma ploilor căzute și in cel | 
mult o zi vom incheia plantarea 
celor 10 hectare prevăzute a se 1 

I cultiva cu varză. Acum, dato
rită umidității din pămint, plan
tele se vor dezvolta mai repe- | 

Ide". Si iu alte unități agricole 
cultivatoare de legume au fost I 
recuperate o parte din rămâne- I 
rile in urmă la semănat și plan- 1 

Itat datorate timpului nefavora- .
bil. Astfel, au fost însămânțate I 
și plantate peste 2 600 hectare | 

■ cu legume, ceea ce reprezintă 
aproape 40 la sută din suprafe- I 

I țele planificate in acest an.
(Neculai Amibulesei).

CRESTE SUPRAFAȚA j
ARABILĂ. tn unitățile agri- v 

Icole din consiliul agroindus- I 
trial Nocrich, județul Sibiu, se | 

I acționează pentru luarea in cul
tură a unor suprafețe de tere- ■ 
nuri greu mecanizabile. situa
te in pante, de peste 20 grade. I 

ICu două tractoare de producti
vitate ridicată, prevăzute cu I 
pluguri reversibile, se fac lucrări | 

Ide combatere a eroziunii solu
lui. Pină in prezent, prin lucră- i 
rile executate au fost redate 
circuitului agricol 23 hectare la • 

I C.A.P. Ghiiasa de Sus și 32 hec
tare la C.A.P. Marpod. (Ion 
Onuc Nemeș).

SFECLA DE ZAHĂR, , 
I ÎNSĂMÎNTATÂ PE TOA- I 
. TE SUPRĂFETELE PRE- > 
I VĂZUTE. Județul Alba a I

I terminat insămințarea sfeclei de . 
zahăr. Folosind cu randament | 
sporit perioadele bune de lucru, i 
cooperativele agricole din județ .

Iau reușit să însămînțeze sfecla 
de zahăr pe întreaga suprafață 
planificată. ~

I f ost realizate in întregime cultu
rile planificate cu cartofi de 
vară și in pentru fibră. (Ștefan
Dinieă).

De asemenea, au

In întreaga țară, importante surse de metale refolosibile 
așteaptă o mai chibzuită valorificare

NIVEL TEHNIC ȘI COMPETITIV RIDICAT
prin aplicarea unor soluții eficiente

UNII CAUTA 0 PRESA DE ȘPAN, ALȚII... PIESELE DE SCHIMB
Discuția cu tovarășul Ion Ciuciu

lete, directorul comercial al între
prinderii „Electroputere" din Craio
va, începe prin a releva preocupările 
pentru perfecționarea activității de 
colectare a materialelor refolosibile. 
Reținem că in biroul executiv al 
consiliului oamenilor muncii s-a dis
cutat un amplu program de reorga
nizare a acestei activități prin în
ființarea anei gospodării centralizate 
de materiale refolosibile, întrucit in 
momentul de față fiecare fabrică are 
gospodăria sa proprie.

Dar pînă atunci ? Cum se desfă
șoară această activitate, zi de zi, in 
secțiile de producție ? în secția de 
înaltă tensiune a fabricii de aparataj, 
de exemplu, din loc în loc sînt insta
late conteinere etichetate pentru 
strîngerea straifurilor de tablă de cu
pru. a capetelor de sirmă de cupru, 
a bucăților de bară de cupru. Sînt 
sortate deci chiar de la locul de 
muncă, conform normelor în vigoare, 
fiind duse direct la locul de depo
zitare. fără a se amesteca cu alte de
șeuri. La capătul halei sînt amena
jate boxe, și ele etichetate pe cate
gorii de materiale, unde se adună 
toate deșeurile de aluminiu, de 
bronz, alamă, fontă. Imediat în ve
cinătate se află și gospodăria de 
șpan. Aici funcționează o instalație 
de mărunțit șpanul, dar. din cîte ob
servăm. randamentul este destul de 
mic. „O tonă pe oră — ne spune ing. 
Mișu Dina, responsabilul cu activi
tatea de recuperare a materialelor 
refolosibile pe întreprindere. Avem 
patru asemenea instalații, din care 
funcționează doar trei. Pentru nevoi
le întreprinderii, care recuperează 
circa 300 tone de șpan pe lună, ne-ar 
trebui opt asemenea instalații, dar 
deși avem fondurile necesare, nu gă
sim un furnizor. Am construit cu 
forțe proprii două instalații de despi
cat cabluri și astfel valorificăm supe
rior deșeurile din cabluri, dar pentru 
mărunțirea spânului de oțel nu pu
tem construi singuri o instalație".

Din cîte se cunoaște, numeroase în
treprinderi din țară sint dotate cu 
asemenea instalații produse in țară, 
unele chiar cu forțele proprii ale uni
tăților respective. Bunăoară, un foar
te bun utilaj de acest tip fabrică în
treprinderea „Progresul“-Brăila. Mai 
degrabă considerăm că s-a făcut 
prea puțin pentru aflarea unui pro
ducător de instalații de mărunțire a 
spânului de oțel. De asemenea, așa 
cum s-a relevat în discuția cu specia
list! ai întreprinderii craiovene. lip
sesc nu numai instalațiile de prelu
crare a întregii cantităti de deșeuri 
metalice, ci și oamenii specializați.

De la „Electroputere" ne depla
săm la o unitate vecină : Întreprin
derea de tractoare si mașini agricole 
din Craiova. Directorul unității, ing. 
Mihai Dur. ne relatează că in aceas
tă unitate există preocupări susținu
te pentru economisirea metalului, 
pentru încadrarea în normele de con
sum, pentru valorificarea tuturor 
resturilor rezultate din procesul de 
producție. Pentru a fi totuși cit mai 
puține deșeuri s-au înființat grupe 
de proiectare tehnologică chiar la 
punctele de debitare, care au sarcina

optimizării consumului de metal la 
execuția fiecărui reper. Firește, re
zultă in final și deșeuri, dar acestea 
sînt strînse cu grijă in fiecare secție, 
la fiecare loc de muncă. Putem pu
ne la îndoială afirmațiile directoru
lui ? .

Ajungem în secția 2 A prelucrări 
mecanice, unde strungurile mușcă cu 
lăcomie din metal, încolăcind șerpi 
de șpan de oțel. Chiar la ușa de la 
intrarea în hală ridicăm din apropie
rea unui strung un șpan de oțel, iar 
puțin mai departe observăm o bu
cățică de bronz, cine știe cum sărită. 
Le luăm și căutăm cu privirea locul 
unde le-ar sta bine. Conteinere sînt 
destule in hală, semn că aici ar fi o 
preocupare pentru colectarea deșeu
rilor. dar ne interesează să le aflăm 
pe cele pe care să scrie „bronz" și. 
respectiv, „șpan de oțel". Găsim un 
container în care șpanul de bronz 
este... amestecat cu cel de oțel. Or, se 
cunoaște cit de riguroasă trebuie să 
fie sortarea acestor deșeuri de ma
terii prime chiar la locul de muncă. 
Odată amestecat, șpanul de bronz — 
materie primă deosebit de valoroasă 
— cu cel de oțel este greu de crezut 
că-1 mai poate separa cineva ! Cău
tăm cu privirea alte conteinere pen
tru a depune bucățile de șpan de 
oțel și de bronz. în nici un caz nu 
le putem arunca in lada unde desco
perim bucăți de aluminiu amestecat 
cu cutii de conserve, borcane și gu-

Cîteva concluzii desprinse din anchetele
tn mai multe articole publicate in ultimul timp in 

ziarul „Scînteia" au fost prezentate rezultatele unor 
investigații asupra modului in care se înfăptuiește 
Programul privind măsurile de îmbunătățire a 
gradului de prelucrare și a calității fierului 
vechi pentru producția de oțel, in perioada 
1937—1990, adoptat de Comitetul Politic Executiv al

„Scînteii"
C.C. al P.C.R. Investigațiile — efectuate cu sprijinul 
unor specialiști din Centrala de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibile — au stăruit asupra 
primei etape a drumului fierului vechi spre oțelării, 
reflectind preocupările care există pentru sortarea și 
pregătirea acestuia in întreprinderi, la locurile de 
muncă.

• Intr-o serie de întreprinderi 
s-au înțeles bine cerințele gospo
dăririi judicioase a materialelor me
talice refolosibile care se sortează 
la locurile de muncă, această ac
tivitate fiind bine organizată, pu
țind constitui un model pentru nu
meroase unități din economie. Ast
fel, pentru prelucrarea mecanică a 
fierului vechi recuperat, s-au orga
nizat formații specializate de lucru, 
ateliere și secții specializate pentru 
recuperarea, sortarea, pregătirea și 
livrarea fierului vechi, dotate cu in
stalații de brichetat șpan, foarfeci 
de porționat table ș.a. care func
ționează in mod corespunzător.
• In multe, foarte multe intre- 

în continuare, ziarul „Scînteia" iși propune să abordeze Intr-un ciclu de articole 
probleme pe drumul fierului vechi vizînd :

alte cîteva

1. Modul in care întreprinderile constructoare de ma
șini înfăptuiesc sarcinile ce decurg din programul 
adoptat de conducerea partidului privind perfecțio
narea utilajelor de pregătire si brichetare a fierului 
vechi.

2. Organizarea și funcționarea secțiilor specializate 
de pregătire a materialelor refolosibile din subordi-

nea Centralei de recuperare si valorificare a mate
rialelor refolosibile și din cea a Ministerului Indus
triei Metalurgice.

3. Preocupările existente in unitățile metalurgice 
pentru pregătirea si utilizarea intr-o proporție cit 
mai mare si in condițiile unei eficiente sporite a 
materialelor metalice refolosibile.

noaie. Se pare că în această secție 
spiritul gospodăresc in recuperarea 
materialelor refolosibile este în mare 
suferință. Șeful secției. Dan Militar,u, 
încearcă să ne convingă că este pur 
și simplu un accident, că, de regulă, 
sortarea se face cu grijă, dar astăzi...

Ajungem la instalația de brichetat 
șpanul de fontă, instalație care de 
două luni mai mult stă decît lu
crează. Ieșind din garanție, pe produ
cător (I.M.A.S.A.-Sf. Gheorghe) nu-1 
mai interesează cum funcționează. 
Maistrul Olimpian Bărbulescu, de la 
secția 2 întreținere-reparații, ne ex
plică faptul că la această instalație 
s-a defectat o cremalieră. Se poate 
intimpla. Cu toate intervențiile făcu
te, de la unitatea producătoare, în 
cele din urmă, in loc de piesa soli
citată, s-a primit un... telex prin care 
se anunța că peste cîteva săptămîni 
va fi trimisă o... calculație a prețu
lui respectivei piese. Meseriașii uzi
nei craiovene s-au apucat să execu
te ei înșiși cremaliera, dar nu au reu
șit să facă o piesă corespunzătoare. 
Așa incit se speră, in continuare, că 
producătorul instalației va dovedi so
licitudinea necesară. Bineînțeles, 
dacă pînă atunci cantitățile de șpan 
de fontă ce se vor aduna nu vor 
acoperi cu totul instalația. în fond 
este vorba, în primul rînd, de presti
giul mărcii de fabricație al între
prinderii din Sf. Gheorghe,. chiar 
dacă termenul de garanție a expirat.

prinderi insă s-au constatat încăl
cări ale regulilor de sortare și pre
lucrare, în fond abateri de la pre
vederile legale, cum ar fi :
- organizarea necorespunzătoa

re a activității de sortare, separa
re și depozitare încă de la locu
rile de muncă a fierului vechi pe 
mărci, grupe de mărci, calități și 
sortimente de materiale.
- lipsa de ordine și disciplină și 

o unei evidențe clare in gestiona
rea acestor resurse, din care cau
ză materialele feroase chiar dacă 
sint sortate și pregătite in contei
nere in secțiile de fabricație sint 
amestecate inainte de a fi livrate.

• In foarte multe unități activi
tatea de pregătire a materialelor 

în timpul investigațiilor am mai 
reținut un fapt de-a dreptul curios : 
unele .sarcini de plan in domeniul 
recuperării materialelor refolosibile 
îndeamnă, pur și simplu, la risipă de 
materiale noi. De exemplu, la „Elec
troputere" s-a stabilit de către cen
trala de resort ca să fie recuperate 
158 tone de deșeuri de-bronz. Iar, po
trivit normelor de consum stabilite, 
pentru produsele ce urmează a ' fi 
executate este nevoie de o cantitate 
de 216 tone de bronz. Deci, ce ar 
urma să realizeze întreprinderea ? 
Produsele stabilite cu rigurozitate 
prin plan sau folosirea nerațională a 
materiei prime, cu un indice de va
lorificare de numai... 25 la sută pen
tru a se îndeplini planul de recupe
rare ? Problema se pune la fel și la 
alamă, la care, dintr-un necesar de 
materie primă de 286 tone stabilit pe 
baza normelor de consum, ar tre
bui să se predea ca deșeuri nu mai 
puțin de jumătate, adică 140 de tone. 
O anomalie de planificare ce poate 
avea consecințe în alte unități în 
care se contează pe cantitățile de ma
teriale recuperabile respective ca 
materii prime ale propriei producții.

Sînt probleme care trebuie șă se 
situeze in atenția forurilor de re
sort, adoptîndu-se soluția necesară.

Petre CRISTEA 
Nicolae BABĂLAU

refolosibile in vederea expedierii 
spre unitățile specializate și oțelă- 
rii este necorespunzătoare. Așa se 
face că la unitățile specializate se 
trimite fierul vechi nepregătit, șpa
nul nemărunțit sau nebrichetat, ca
petele de bară și tablele nepor- 
jionate, subansamble și utilaje ca
sate nedezmembrate, ceea ce 
creează mari dificultăți secțiilor de 
pregătire a fierului vechi din oțe- 
lării. Principala cauză a acestei si
tuații se datorează faptului că mul
te întreprinderi nu s-au dotat cu 
instalații specializate in pregătirea 
și brichetarea șpanului sau, dacă 
au făcut-o, utilajele, din diverse 
motive, nu funcționează la întrea
ga capacitate.

(Urmare din pag. I) cată a unor elemente de cost, pen
tru reducerea altora, niciodată plani
ficate, dar... inerente ;
• De asumare a responsabilității 

luptei cu mentalități înguste și în
vechite, cu grija pentru un loc căl
duț și fără probleme, luptă declan
șată de faptul că gestiunea calității 
aduce in plină lumină deficiente care 
încă mai persistă și care, in absența 
acestei metode, pot fi escamotate : 
este incomod pentru unii să se știe 
exact cu cît se „încarcă" cheltuielile 
de producție prin stingerea reclama- 
țiilor datorate deficiențelor de cali
tate (costuri care, altminteri, se pierd 
printre consumuri de materiale sau 
„cheltuieli generale ale întreprinde
rii").

Să trecem la efecte :
• Cunoașterea și apoi stăpinirea 

nivelului calității produselor, prin 
intermediul costului acesteia ; ges
tiunea calității este un barometru 
extrem de sensibil la modificările 
apărute în procesul de producție 
(schimbarea unor materiale, a utila
jelor, a tehnologiei sau chiar a 
echipei de muncitori !), ceea ce ofe
ră informații valoroase conducerii 
întreprinderii, direcționînd pertinent 
acțiunile care vizează asigurarea ca
lității produselor cu un minimum de 
cheltuieli. Localizarea corectă a cau
zei care a influențat costul calității 
este însA în directă legătură cu ni
velul ia care se ține evidenta (în
treprindere, secție, linie tehnologică, 
produs) ; cu cît aceasta este mai 
analitică, efectele sînt mai precis 
identificate.

• Reducerea costului calității, prin 
acționarea asupra celor trei grupe 
de cheltuieli ; gestiunea calității de
monstrează că prevenirea și identi
ficarea defectelor reprezintă investi
ții foarte profitabile, majorarea — 
pînă la un punct — a acestor chel
tuieli antrenînd o reducere mult 
mai importantă a costului noncali- 
tății.
• îmbunătățirea calitativă a pro

duselor, deoarece gestiunea calității 
permite adoptarea deciziilor de corec
tare a abaterilor inregistrate (ceea 
ce, in limbaj cibernetic, se numește 
„feed-back"), deci de evitare a repe
tării unor defecțiuni, reducînd, im
plicit, pierderile viitoare ; în condi
țiile utilizării calculatorului electro
nic, timpul de operare fiind apro
piat celui real, crește promptitudi
nea cu care sînt scoase Ia iveală 
punctele vulnerabile, deci scade 
substanțial perioada in care se în
registrează defecțiuni și pierderi.

BRĂILA : O nouă
Datorită scurtării duratei ciclu

lui de fabricație a unor repere, la 
Șantierul naval din Brăila a fost 
lansat Ia apă, înainte de termenul 
prevăzut, un tanc multifuncțional 
cu o capacitate de 4 400 tdw. Noua 
navă, destinată exportului, este a 
doua dintr-o serie mai mare. Con
structorii de nave brăileni s-au an
gajat să execute in timp record 
lucrările aferente suprastructurii.

• Direcționarea judicioasă a cer
cetării pentru obținerea de noi pro
duse, mai fiabile, mai ieftine, mai 
competitive ; prin intermediul aces
tui efect, gestiunea calității se sub
scrie ca un element activ al siste
mului de asigurare a calității.

GESTIUNEA CALITĂȚII POATE 
FI ȘI TREBUIE GENERALIZATA ! 
Este meritoriu că, din proprie 
inițiativă, conducătorii unor unități 
economice au început aplicarea 
gestiunii calității în urmă cu mai 
bine de un deceniu, chiar în ab
sența unei concepții unitare pri
vind conținutul concret al celor trei 
grupe de cheltuieli. Din anul 1981, 
sistemul a fost aplicat experimental 
in mai multe unități din cadrul Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerului Industriei 
Electrotehnice, pe baza unei meto
dologii elaborate (și perfecționat® 
ulterior) de Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru industria construcțiilor de 
mașini. Rezultatele obținute au de
terminat înscrierea, în cadrul Pro
gramului de măsuri pentru ridicarea 
nivelului tehnic și îmbunătățirea ca
lității produselor, aprobat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1983, a sarcinii de generalizare în 
industrie a gestiunii calității. Așa
dar, nu este vorba de o opțiune lă
sată la latitudinea conducerilor de 
întreprinderi, ci de o sarcină precisă, 
pentru a cărei ducere la îndeplinire 
au fost luate măsuri organizatorice 
adecvate (elaborarea nomenclatoru
lui costurilor calității, adaptat fie
cărei ramuri industriale, a formula
relor centralizatoare etc.).

Din păcate, nu s-a înțeles în fie
care unitate economică faptul că 
gestiunea calității nu este un scop 
în sine, ci o metodă activă de con
ducere. Lipsa de încredere a dus la 
lipsă de interes, „ astfel incit ges
tiunea calității a rămas, în numeroa
se întreprinderi, o hîrtie intr-un 
sertar, completată de un contabil 
sau un inginer, pe baza unor coefi
cienți — mereu aceiași... — aplicați 
unor grupe de cheltuieli. Practica a 
arătat însă clar : rezultatele sînt la 
înălțimea așteptărilor, adică : scad 
costurile și se îmbunătățește calita
tea în toate unitățile in care eviden
ța este riguroasă, unde metoda este 
considerată un ghid Ia îndemîna 
factorilor de decizie, o pîrghie reală 
de orientare strategică pentru viitor. 
In numerele următoare ale ziarului 
vom prezenta experiența unor astfel 
de unități — cea mai bună pledoa
rie în favoarea unei autentice gene
ralizări a gestiunii calității.

navă pentru export
nava urmind să pornească în pro
bele de mare. La lansarea vasului 
a fost utilizat in premieră un nou 
tip de cărucior cu grindă — creație 
a oamenilor muncii de la acest 
șantier — care conferă siguranță 
în operațiuni, puțind prelua și o 
greutate sporită față de cărucioa
rele utilizate pină in prezent. 
(Candiano Priceputa).



PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 15 aprilie 1987

Evaluarea creativității Mesajul umanist al artei pe o nouă scenă teatrală
Sînt în plină desfă

șurare concursurile 
pe discipline de in- 

vățămint si concursurile 
pe meserii. Numele de 
olimpiade, cu care elevi, 
părinți, profesori s-au 
obișnuit să le intituleze pe 
primele, traduce spiritul 
în care, prin tradiție, se 
desfășoară ele : întreceri 
ale puterii creatoare, sus
ținute de solide cunoștințe, 
factori de educare a spiri
tului de competiție, a lo
ialității — oglindă a tine
reții in acțiune, cadru in 
care se pun bazele perfor
manțelor școlare și, nu o 
dată, prilej de afirmare și 
conturare a personalității 
viitorilor specialiști. Un 
sistem de învățămînt își 
dovedește elasticitatea, 
competenta și modernita
tea. pe de o parte asigu- 
rînd condițiile pentru rea
lizarea unui nivel general 
de cunoștințe cit mai ridi
cat, pe de alta prin felul 
în care stimulează, educă 
„virfurile", le canalizează 
energiile, le sprijină să-și 
finalizeze forța de creație. 
A nu oferi valorilor autenti
ce posibilități de manifesta
re, a le aplatiza. „înăbușin- 
du-le“ din start, de dragul 
nivelării, este o atitudine 
cel puțin dăunătoare, pe 
care uriașul labprator de 
creație care a devenit în- 
vățămîntul românesc con
temporan a știut să o 
evite într-o manieră re
marcabilă. Un elev dotat, 
cu o mare capacitate de 
absorbție, de selecție, cu 
putere de sinteză și de 
creație găsește, astăzi, in
diferent în ce colt al țării 
trăiește și învață, mediul 
și ocazia de a se mani
festa. Olimpiadele școlare 
pornesc, în prima lor fază, 
de la o manifestare de 
masă. Iată, de exemplu, fi
nul acesta au participat la 
faza pe școală 599 721 de 
elevi, din care 75 555 s-au 
calificat mai departe. Veri
gile lor, respectiv eta
pele pe școală, pe o- 
raș (sector), județ (muni
cipiul București), în sfîrșit 
etapa națională selectează 
pe cei mai buni dintre cei 
buni. Pregătirea pentru un 
asemenea concurs se face, 
practic, în fiecare oră de 
■curs, căci orice bun pe
dagog își va alege elevii 
dintr-o clasă pentru a par
ticipa la faza pe școală nu 
in funcție de o notă sau 
alta,
sau mai puțin fastă, ci 
prin cunoașterea nemijlo
cită. îndelungată a capa
cității și înclinației elevu
lui. Desigur. respectînd 
rigorile unui concurs, care 
urmărește în primul rind 
posibilitatea de a valorifi
ca creator o sumă de cu
noștințe. De a-ți manifesta 
originalitatea în cadrul dat. 
ceea ce e departe de a fi 
sinonim cu spirit fantezist, 
cuft pentru excentric etc. 
Totuși, e bine să o repe
tăm, între două lucrări de 
același calibru, care do
vedesc, pe lingă informa
ție, calități specifice cerute 
de respectiva disciplină.

va prevala cea cu un plus 
de viziune personală, do
vedind o mai mare putere 
de pătrundere, sinteză, re
distribuire expresivă a da
telor, plasticitate a expri
mării, de ce nu' — farmec. 
Aspect care presupune și 
o anumită pregătire a ele
vilor, mai ales a' celor 
mici, în acest spirit olim
pic, tăria sufletească de a 
te recunoaște învins de 
cel mai bun și de a căuta 
să-l ajungi, să-l întreci. 
Poate, vor spune unii, e 
un fapt secundar ; se cuvi
ne însă să Ie reamintim 
că olimpiadele sint nu nu
mai prilejuri de a desco
peri talente, de a cultiva 
valori, ci și de a forma 
caractere. Căci ele rămin, 
în primul rind, forme de 
educație.

Cei mai buni dintre cei 
buni participă zilele aces
tea Ia faza națională. Un 
program special de pregăti

de orele de rară emoție, 
în acel amurg de aprilie, 
petrepute in curtea școlii 
din Mâguri-Răcătău, ju- 
dejul Cluj, unde au asis
tat la un scurt spectacol 
folcloric dăruit, cu atita pa
siune și puritate, de puii 
de moți. Erau obiceiuri ale 
locului, desprinse din fol
clorul copiilor, cu aerul lor 
de candoare fantastică, 
amestecîndu-se cu impre
siile din acel, unic in fe
lul său. muzeu școlar, cu 
parfumul de brad înmugu
rit și lapte proaspăt. Emo
ții care, desigur în altă 
formă, revin in aceste zile.

Și, mai ales, participanții 
trăiesc febra așteptării re
zultatelor. Despre acest 
moment ar merita să vor
bim in continuare. Timpul 
scurt pe care il au la in
denting comisiile de corec
tare impune un efort mai 
mult decit substanțial. 
Olimpiada înseamnă și

Pe marginea olimpiadelor 
școlare

re la școli din orașele re
ședință de județ, desfășurat 
sub directa și foarte atenta 
îndrumare a profesorilor, 
i-a ajutat să pună la punct 
ultimele amănunte. La faza 
pe țară a olimpiadelor și a 
concursurilor pe meserii or
ganizate de Ministerul Edu
cației și învățămîntului. 
Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Co
munist. cu sprijinul mi
nisterelor de resort, sint 
prezenți în această sâptă- 
mină peste 7 000 de liceeni. 
Inspectoratele, școlile din 
orașele-gazdă și-au primit 
oaspeții. La Botoșani se des
fășoară o ediție jubilia
ră, a treizecea de la re
luarea tradiției vechilor 
întreceri, a Concursului 
național de limba și litera
tura română „Mihai Emi- 
nescu". Tinerii matemati
cieni se întrec la Tîrgoviș- 
te, fizicienii la Alba Iulia, 
concursul de chimie are loc 
la Rimnicu Vîlcea, cel de 
biologie la Tirgu Mureș, 
Craiova găzduiește con
cursul de istorie. Tulcea pe 
cel de geografie, Satu Mare 
filozofie și economie politi
că. La lași se desfășoară,

dintr-o zi mai mult-
alături de competiția re
prezentanților școlilor de 
artă, mai noul concurs de 
informatică. Pentru ciclul
gimnazial, Piteștiul reu
nește copiii calificați la 
limba română, Bacăul pe 
cei de la matematică 
ș.a.m.d. Pe lingă probele 
propriu-zise, elevii parti
cipă la programe educa
tive deosebit de atractive : 
excursii în locuri istorice, 
lă case memoriale, muzee, 
excursii tematice, specta
cole etc. Cunosc ospitali
tatea unor colturi de tară 
pe care, poate. încă nu au 
avut ocazia să le viziteze. 
Cei prezenți anul trecut la 
olimpiada de limba româ
nă își amintesc cu plăcere

nopți pierdute, nopți de 
concentrare intensă. în 
puține ore trebuie să ma
sori și să departajezi, une
ori cu finețe „farmaceuti
că". Pentru a evita unele 
„denivelări" in apreciere, 
subiectivitate a criteriilor, 
forurile în drept fixează 
un punctaj riguros. Impun 
o manieră foarte judici
oasă de a corecta. Fiecare 
cerință a subiectului este 
notată cu un număr de 
puncte sau sutimi, intr-un 
mod destul 'de asemănător 
cu evaluarea lucrărilor la 
examenele de treaptă. A- 
ceastă uniformizare a cri
teriilor e un mijloc sigur 
de departajare. Firește, la 
proba de literatură, de 
exemplu. profesorul va 
avea la îndemînă punctaje 
pentru a marca, pe lîngă 
înscrierea în cerința for
mulată. expresivitatea lu
crării, chiar noutatea punc
tului de vedere. Teoretic 
și practic, instrumentele 
de evaluare sînt bine puse 
la punct și, aplicindu-le 
obiectiv, nota de ansamblu 
va reflecta imaginea exac
tă a calității lucrării ’chiar 
la un obiect unde subiec
tivitatea pretinde dreptu
rile ei. Nemulțumirile unor 
părinți pentru care a nu 
lua premiu la olimpiadă, 
a nu te califica la faza pe 
țară constituie de-a drep
tul o dfamă sînt de multe 
ori fără motiv și creează 
o stare de tensiune copi
lului. îi insuflă ideea că a 
fost nedreptățit — îl dezo
rientează. Se întîmplă une
ori ca acest orgoliu să se 
intilnească cu acela al 
profesorului de la clasă, 
dornic și el de afirmare 
prin rezultatele elevilor 
săi.

Urmărind îndeaproape 
aceste concursuri, se con
stată însă că. in cazuri 
izolate, e drept, nu se res

pectă consecvent haremu
rile fixate. Supraîncărca
rea examenului. graba, 
subiectivitatea duc uneori 
la nedorite discuții sau 
chiar la modificarea notei. 
La ediția de față a con
cursului la limba română 
ne-am intîlnit și cu o ast
fel de situație : o lucrare 
era depunctată cu nu mai 
puțin de două puncte. Ea 
ar fi meritat premiul al 
IlI-lea. nicidecum acel ca
lificativ al mediocrității ce 
fusese afișat. Cele două 
profesoare interpretaseră 
arbitrar, inexplicabil, un 
răspuns bun la una dintre 
cerințe, scăzînd exagerat 
nota. Or, ce explicație pe
dagogică mai poți da uimi
rii, deziluziei unui adoles
cent care trece printr-o 
asemenea ..experiență" ?

Cu ani in urmă, expri- 
mîndu-și opinia pe o lu
crare din concurs, un das
căl se mira că elevul in
trodusese in comentariul 
său un citat, foarte potri
vit, din Călinescu. Aceas
ta. la un concurs pentru 
cei mai buni dintre elevii 
buni. Acolo unde ești che
mat ca. folosind ..rigida" 
notă, să știi să invingi 
rigiditatea, să cultivi prin 
evaluarea unei lucrări gin- 
direa creatoare, să refuzi 
formalismul, stereotipia. O 
idee personală. un gind 
propriu, o nuanță, o între
bare, o intuiție, o tresărire: 
desigur, oei mai mulți 
profesori sint sensibili la 
toate acestea. O eroare, in 
această privință, e greu 
reparabilă — și o notă co
rectată. eventual, in urma 
unei contestații schimbă 
doar aparent situația.

în aceeași sferă s-ar cu
prinde și un fapt de na
tură organizatorică : pînă 
acum cîțiva ani, lucrările 
de la diferitele faze ale 
olimpiadelor erau trimise 
pentru a fi consultate 
școlilor respective. Pu
teau fi astfel discutate de 
profesori cu autorii lor, 
elevii. Se puteau trage 
concluzii utile, se puteau 
analiza • erorile, evidenția 
lipsurile, diferite aspecte 
de compoziție, stil etc. Nu 
pledăm pentru acest lucru 
spre a-i verifica pe cei 
care notează. Importante 
rămin confruntarea des
chisă cu propriul text, 
după ce el a fost alcătuit, 
emoția concursului, con
fruntarea obiectivă, atît 
de necesară. Este tot 
o formă de evaluare, un 
lucru de altfel elementar : 
să te apleci. îndrumat de 
profesor. asupra ideilor 
tale, să le regîndești. să 
reformulezi acolo unde e 
cazul. Formarea gîndirii — 
a gîndirii creatoare, vrem 
să spunem — presupune și 
momente periodice, atît de 
necesare, de evaluare și 
confruntare a propriilor 
idei, reașezarea lor sub 
lupa inteligenței.Ta început 
condusă cu îndeminare de 
educator. emancipindu-se 
treptat pentru a deveni cu 
adevărat creatoare.

Costin TUCHI1A

Aspect din laboratorul de microscopie și opticâ electronică al Facultății de mecanică din cadrul Institutului politehnic 
din Ciuj-Napoca Foto : S. Cristian
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în ansamblul marilor ctitorii socia
liste ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
la loc de cinste se înscrie asigurarea 
condițiilor materiale și spirituale 
pentru ca marile valori ale artei, cele 
mai înalte creații ale geniului, româ
nesc și universal să-și deschidă drum 
larg spre inima și conștiința oame
nilor, contribuind la fortnarea și 
educarea lor, la edificarea omului 
nou. cu un înalt orizont de cunoștin
țe. omul unei vaste culturi, benefi
ciarul, și in acest plan, al noii ca
lități a vieții. Sint ani in care harta 
patriei s-a îmbogățit cu noi edificii 
cultural-artistice. cu instituții menite 
să răspindească pretutindeni lumi
na artei și culturii. Au fost inaugu- t 
rate impunătoare case de cultură, 
cămine culturale și lăcașuri ale căr
ții, cinematografe, galerii de artă și 
săli de teatru, au apărut noi și noi 
colective și ansambluri artistice me
nite să înlesnească permanentul con
tact al oamenilor cu operele româ
nești și universale, cu lucrări al că
ror conținut de idei îmbogățește 
orizontul spiritual, contribuie la ele- 
varea vieții spirituale. Se. poate spu
ne că arta de valoare a devenit, 
gratie acestor investiții materiale și 
spirituale, o prezență familiară in 
orice colț al patriei, că datorită poli
ticii culturale a partidului viața 
spirituală a tuturor localităților, in
tens stimulată de cadrul oferit de 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei", a cunoscut și cunoaște cote tot 
mai înalte de afirmare, diversificare, 
împlinire.

Teatrele, colectivele artistice dra
matice chemate să-și aducă contribu
ția la acest vast proces, la formarea 
omului nou joacă un rol tot mai 
însemnat, ocupă în conștiința publică 
din tara noastră un loc proeminent. 
Căci scena constituie, cum se Jtie, 
o tribună de educație, o școală de 
formare a caracterelor, de dezbatere 
a problematicii omului de azi in 
lumina idealurilor ce animă întreaga 
societate. La lași și la București, la 
Tg. Mureș și Oradea, la Cluj-Napo- 
ca și la Arad, la Craiova. Sibiu și 
Timișoara, la Giurgiu ori Ia Sfintu 
Gheorghe scena teatrală stringe spec
tatorii în jurul unor pasionante 
dezbateri de idei, purtate de eroii 
dramaturgiei antice, clasice șl con
temporane in spiritul căutării ade
vărului, al respectului pentru valorile 
cinstei, omeniei. frumuseții. Sînt 
scene de pe care se face auzit, seară 
de seară, glasul eroilor exemplari, 
al exponenților unor idei și atitu
dini înaintate față de viată, muncă, 
față de istoria eroică prin care omul

și-a cucerit statutul demnității. 
Acestea sint realizări șl coordonate 
pe care se afirmă și se dezvoltă miș
carea teatrală românească actuală, 
artă căreia toți slujitorii săi se stră
duiesc să-i confere atributele calită
ții și autenticității.

O asemenea scenă destinată a fi 
tribună a înaltelor idealuri artistice 
și educative s-a născut de eprind la 
Sfintu Gheorghe, prin înființarea, 
zilele trecute, a unei noi instituții 
teatrale : secția română a Teatrului 
de stat, care, alături de secția 
maghiară, va sluji interesele Iubito
rilor Thaliei, contribuind la ridi
carea necontenită a universului spi
ritual al publicului din această parte 
a tării. Aceasta constituie o nouă

l'icării rețelei instituțiilor teatrale 
(să ne amintim de Suceava ori de ri
dicarea la rang de „național" a tea
trelor din Timișoara și Tîrgu Mureș), 
o rodnică premisă a accesului mai 
frecvent și diversificat al maselor 
largi la valorile unei arte străvechi, 
mereu întinerite.

în chip firesc, cu acest prilej s-a 
dat expresie caldei recunoștințe față 
de secretarul ^general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
grija permanentă pe care o manifes
tă față de dezvoltarea și înzestrarea 
culturii, naționale, pentru creșterea 
contribuției acesteia la modelarea 
omului nou, exprimindu-se totodată 
profunda gratitudine pe care sluji
torii teatrului o nutresc fată de to-

COVASNA : înființarea secției române 
a Teatrului de stat din Sfintu Gheorghe

expresie a politicii culturale a parti
dului, a orientărilor privind activita
tea culturală promovate și statorni
cite în viata spirituală a tării de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Acest 
eveniment al vieții culturale a pa
triei — la care au participat repre
zentanți ai forurilor centrale și lo
cale de partid și de stat, personali
tăți ale vieții cultural-artistice ro
mânești, dramaturgi, regizori, actori, 
colective artistice din Capitală — se 
înscrie în șirul acelor acte de largă 
semnificație umanistă care, in acești 
ani luminoși, dau viață vastului 
program cultural al partidului, de 
îmbogățire a mijloacelor prin care 
un public tot mai larg, practic în
tregul popor, vine în contact cu ma
rile valori ale artei și culturii, cu 
creațiile reprezentative menite să 
propună spectatorilor modele de 
gindire și atitudine înaintată,

Așadar, această primă parte a anu
lui s-a dovedit a fi deosebit de 
generoasă pentru locuitorii jude
țului Covasna. întemeierea secți
ei române este, fără îndoială, un 
act cerut cu necesitate de am
pla dezvoltare economică a jude
țului. de mutațiile sociale produse 
aici in ultimele decenii, de cerințele 
spirituale mereu crescînde ale locui
torilor acestor meleaguri. Evenimen
tul Ia care ne referim reprezintă, 
alături de îmbogățirea zestrei edili
tare, și mai ales în cadrul fenomenu
lui mai amplu al lărgirii și diversi-

varășa Elena Ceaușescu, pentru în
drumările prețioase și sprijinul 
acordat întregii noastre vieți cultu
ral-artistice și educative.

Recentul debut teatral a prilejuit 
rememorarea rezultatelor remarcabi
le dobindite, de-a lungul a aproape 
patru decenii de către teatrul 
maghiar. înființat în anii socialis
mului, dăruirea colectivului său in 
transfigurarea, cu înaltă măiestrie, 
a unor capodopere și. cu deosebire, 
a unor texte inspirate din proble
matica actualității.

Menită să marcheze o etapă deo
sebită în curgerea timpului — bătut 
egal de ceasurile din centrul orașu
lui — manifestarea de la Sf. Gheor
ghe, „Primăvara teatrală", a fost 
concepută inspirat, ca un adevă
rat festival al dramaturgiei și 
artei scenice românești, incluzind 
un expresiv evantai de spectacole
de ținută, 
scris mai 
spectacole 
(cu lucrări

Organizatorii au în- 
întii pe afiș o suită de 
ale l.A.T.C.-București 
semnate de : A. P. Ce-

hov, Marin Sorescu. Miron Radu Pa- 
raschivescu), spectacolele susținute 
de tînăra generație de actori care va 
activa la Sfintu Gheorghe generind, 
de pe acum, încrederea și inte
resul publicului față de manifestă
rile lor viitoare. Prezența lor pe sce
na teatrului din județul Covasna 
constituie, totodată, un fericit pri
lej pentru studenți de a-și începe 
cariera actoricească într-un mo
ment plin de gravitate, elocvent

pentru răspunderile pe care și le-au 
asumat optînd pentru acest dome
niu și, în același timp, de a cunoaș
te, anticipat, județul, publicul acesta 
generos, dragostea pentru arta sce
nică a locuitorilor săi.

Cu deosebită satisfacție a fost 
apreciată prezența Teatrului Național 
din București la festivitățile inau
gurale, cu spectacolul „Cartea lui 
Ioviță" de Paul Everac, o piesă re
prezentativă ppntru orientarea poli
tică a dramaturgiei noastre actuale, 
pentru vigoarea sa problematică și 
rezonanța sa reflexivă, pentru rea
lismul și, totodată, idealitatea tulbu
rătoare a eroilor săi. Un spectacol 
puternic, vibrant, ai cărui interpret!, 
in frunte cu protagonistul — Florin 
Piersic — au fost răsplătiți cu 
aplauze vii, călduroase. Deosebit de 
revelatoare, pline de promisiuni 
pentru destinul vieții teatrale din 
Covasna s-au dovedit a fi și spec
tacolele teatrului-gazdă. Secția ro
mână, condusă de cunoscutul om 
de teatru Constantin Codrescu, a 
propus atenției două interesante 
montări. Mai intii : premiera pe țară 
„Acțiunea sfe petrece în zilele noas
tre" de Elena și Nicolae Roșu, o 
piesă cu sensuri grave ale cărei di
mensiuni etice și politice au fost re
liefate pregnant de actorii Sebastian 
Comănici, Sandu Popa, Zoe Maria 
Albani, Constantin Cotimanis, Dan 
Turbatu, Radu Cioroianu, Elena Pa- 
tap, Gabriela Girlonța, conduși ’ cu 
intuiție de Constantin Codrescu. In- 
terpreții au transfigurat inspirat 
sensurile patriotice ale piesei, psiho- 
logiile complexe ale personajelor, 
universul lor specific. Atare calități 
s-au regăsit și în jocul dăruit al lui 
Carmen Petrescu și Constantin Coti
manis — protagoniștii piesei lui 
Paul Everac. „Un pahar de sifon", 
cealaltă premieră a secției române, 
realizată tot intr-un timp record. La 
rindul său, „Timp și adevăr" de Eu
genia Busuioceanu, in interpretarea 
secției maghiare. a reconfirmat 
prestigiul teatrului din Sfintu 
Gheorghe, precum și recentele apre
cieri ale juriului la Festivalul da 
teatru contemporan de la Brașov.

In spiritul nobilelor sale îndato
riri, noua instituție de artă din ju
dețul Covasna este menită să se în
scrie ca o prezență distinctă in cli
matul de mare emulație și sensibi
litate al culturii noastre socialiste, 
climat favorabil elanurilor și căută
rilor creatoare, exprimării ideilor în
tr-o inaltă formă artistică.

Natalia STANCU

Noutate și mimetism Armonii
Fiecare nouă expoziție 

de artă ar trebui să fie, 
cel puțin teoretic, o mo
dalitate originală de inser
ție in orizontul sensibil al 
culturii românești. Iar 
dacă în fluxul vieții expo- 
ziționale curente nu se 
poate vorbi întotdeauna de 
prezența unor noi modali
tăți de explorare și de or
ganizare ă realității, de 
existența unor modalități, 
întru totul originale, de a 
privi lumea, va trebui To
tuși să relevăm că, in po
fida a numeroase fenome
ne de mimetism periferic, 
in pofida unor, manifestări 
de comodă mediocritate, 
au fost create și lucrări 
care se pot înscrie in te
zaurul culturii românești.

Susceptibilă mereu de 
îmbogățiri cu noi și mereu 
surprinzătoare experiențe, 
tradiția, de fapt spirituali
tatea artei tradiționale, se 
dovedește a fi in continua
re o fertilă sursă de inspi
rație. O succintă privire de 
ansamblu asupra expoziții
lor bucureștene deschise 
in ultimul timp ne oferă 
în acest sens cîteva 
exemple concrete care tre
buie privite de fiecare 
dată din perspectiva teme
lor pe care le urmăresc și 
a mijloacelor specifice la 
care apelează. Iată, de 
pildă, pictura unui cu
noscut și apreciat, creator 
băcăuan — llie Boca. In
genios panotată, retrospec
tiva sa din sălile Dalles 
ne atrage atenția prin în
suși felul în care lucrările 
sint inseriate in cadrul unor 
cicluri tematice asupra 
unei voite continuități a 
picturii inspirate fie de 
momente ale artei arhaice, 
fie de portrete ale con-, 
temporanilor sau peisaje. 
Născută dintr-o atitudine 
estetică fundamentată pe 
cultul valorilor trecutului și 
in general al calităților de 
simplitate, puritate a lim
bajului, de sinceritate a 
expresiei, pictura lui llie 
Boca se manifestă in opo
ziție cu tendințele de

încărcare fastidioasă a 
imaginii artistice. Ca și în 
mai vechile lucrări din 
ciclul „palimpsestelor", 
efortul de sinteză și simpli
ficare determină o dimi
nuare a desfășurărilor na
rative și a elementului 
descriptiv propriu-zis în 
reprezentări bintuite une
ori de o frenezie expresio
nistă care aspiră spre un 
caracter de totalitate, spre 
o semnificație deschisă. 
Este adevărat că, mereu 
reluate, multe din., temele 
picturii lui llie Boca tră
dează nu nurpai această

expoziție personală pe care 
acest artist sibian a orga
nizat-o în București, pictu
ra sa dezvăluie și acum 
felul deosebit de original 
în care acest creator a îm
binat noțiunea de redare 
cu aceea de creare a vizi
bilului. Ritmuri complexe 
îi organizează de fiecare 
dată compozițiile, in care 
domină arhitecturări pre
cise, studiate în ansamblu 
și amănunt. Această scrie
re simbolică „repetind pină 
la amețitoare densitate de
taliul, acoperind pinza cu 
furie calmă, reprezintă.

Pictura în galeriile 
bucureștene

fervoare, ci și graba elabo
rărilor rapide, nu întot
deauna suficient contro
late. Ele ne dezvăluie insă 
un deosebit de înzestrat 
minuitor al culorii care-i 
înveșmintează lucrările in 
armonii de certă muzicali
tate.

O selecție Inegală din 
punct de vedere valoric ne 
oferă, tot în sala Dalles, 
Eugen Tăutu. creator cu 
mari însușiri artistice. Im
presionante proiecte de 
pictură monumentală, cum 
sint de exemplu „Mihai 
Viteazul", aflat în custodia 
Institutului de Invățămint 
superior din Sibiu, sau 
ansamblul realizat pentru 
Aula Magna a Universită
ții clujene, portretele, dar 
și marile compoziții pre
cum „Scrisoarea a IlI-a, 
Rovine" sau macheta unor 
construcții complex elabo
rate. cum ar fi Casa sin
dicatelor din Sibiu, lucrări 
în care s-au cheltuit luni, 
ani de muncă migăloasă 
și răbdătoare, reconsti
tuie ambianța complex 
evocatoare a creației lui 
Eugen Tăutu. Remarcată cu 
entuziasm de colegi, pre
zentată elogios de maestrul 
Corneliu Baba la prima

— așa cum remarca Gri- 
gore Hagiu — o vastă În
lănțuire monadică". Pasiu
nea și finețea de miniatu
rist oriental cu care Eu
gen Tăutu a mlădiat si
nuoasele trasee ale compo
zițiilor sale sînt doar mij
locul cu care, așa cum s-a 
remarcat, pictorul își pune 
în valoare aspirația de 
amplă cuprindere a spiri
tualității românești.

Situate in buna tradiție 
a colorismului românesc, 
evidențiind o structură li
rică, capabile să declanșeze 
adevărate combustii afec
tive, lucrările Anei Ruxan- 
dra (expoziția de la gale
riile Orizont) s-au con
centrat cu delicatețe asu
pra unor motive ce repre
zintă tot atitea circumstan
țe de viață individuală, 
amintind poate prea mult 
(mai ales in peisaje) pic
tura lui Sorin Ilfoveanu. 
Ca și spațiile create de 
Gabi Moldovan-Nicolaescu 
(galeriile Căminul artei — 
parter), amestec de ele
mente realiste și fan
tastice prezentate de Va- 
sile Kazar in afișul-cătalog 
al expoziției ; ele reprezin
tă creații bazate predilect 
pe antenele fine ale sen

sibilității feminine. In ca
zul unor tineri și înzestrați 
creatori, cum este Vasile 
Tolan (galeriile Căminul 
artei — etaj), culoarea — 
insidioasa primejdie din- 
totdeauna a picturii. lipsi
tă de un element verte
bral mai ferm, poate de
veni prilejul unui inefi
cient exercițiu de virtuozi
tate. Asistam încă, și 
lucrul este regretabil, mai 
ales la artiștii tineri care 
ar trebui să-și afirme de 
la început măiestria acu
mulată in sălile institute
lor de Artă, la o substitui-.

■ re a funcției intelectuale 
(pe care indiscutabil tre
buie să o aibă pictura) 
prin căutări exclusiv sti
listice. cu efecte uneori 
spectaculoase, dar din pă
cate sterile. Căutarea ori
ginalității — fenomen ușor 
de înțeles la artiști aflați 
în primii ani ai formării 
lor, poate deveni însă, în 
cazul unor artiști maturi, 
grimasă ostentativă. Dexte
ritatea. virtuozitatea pur 
meșteșugărească compro
mite fără îndoială. adevă
rata măiestrie. Reluarea in 
mereu alte variante a ima
ginilor de pietre și flori 
(mai apropiate de sensurile 
afișului publicitar decit de 
acelea ale picturii) dove
dește, in cadrul expoziției 
lui Nicolae Drugușin (ga
leriile Slmeza) o ingenio
zitate factice, care, mai 
ales din punctul de vedere 
al similitudinii formale a 
soluțiilor, duce Ia o anume 
monotonie.

Am evocat în aceste rîn- 
duri doar citeva exemple 
furnizate de momentul ac
tual al picturii românești. 
Ele compun o imagine 
inevitabil fragmentară asu
pra căreia vom reveni în 
dorința de a evidenția, o 
dată cu ceea ce oferă mai 
expresiv, mai definitoriu 
creația românească ac
tuală, fireasca dorință de 
înnoire a expresiei, în 
condițiile configurării unei 
spiritualități calitativ noi.

Marina PREUTU

alterate
Intr-o călătorie prin Moldova, am 

poposit in localitatea Marginea cu 
gindul să aduc copiilor cu care lu
crez citeva veritabile piese de cera
mică neagră. Pe lingă unele realizări 
ce. merită admirate, am intîlnit și 
lucruri ce pot dezamăgi. Un foarte 
dotat atelier artizanal producea, in
tre altele, vase inalte de un me
tru. cu forme feminine, asemănă
toare cu produsul de folclor orășe
nesc gen sticlă de coniac in chip de 
femeie, sau vâse de cîțiva centime
tri pe care erai îndemnat să le așezi 
deasupra unor mileu'ri pe lada de la 
studio.

Ar fi foarte nimerit, cred, să aflăm 
părerea folcloriștilor, artiștilor plas»- 
tici. precum și a marilor meșteri 
populari cu privire la unele produse 
lucrate în atelierele și magazinele de 
artizanat, produse ce degradează 
uneori armonii cizelate de-a lungul 
veacurilor. Mindria de a avea o 
artă populară rafinată, mult apre
ciată peste tot în lume, este jig
nită tind mai zărim în tirguri 
tone de ulcele smălțuite, care, 
după ce au fost scoase din cuptor, 
înainte de vînzare. sînt decorate cu 
flori și spirale ori buline albe sau 
ciclamen din vopsea duco și asta 
peste suprafețele deja ornate in ma-

ADNOTĂRI

Un sat obișnuit aduce dovezi despre izvoarele bunăstării
(Urmare din pag. I)
rea constantă și sigură a 
producției agricole.

De la 900—1 100 kg la 
hectar, la inceput, la recol
tele din anul trecut, aici 
nu prea favorabil — de
6 400 kg de orz in medie 
la hectar. 4 400 kg griu,
7 400 kg de porumb. 3 000 
kg floarea-soarelui etc. — 
este tocmai distanta par
cursă de cooperativă pe 
drumul practicării unei a- 
griculturi intensive, moder
ne. de mare randament. 
Desigur, nu sint Încă nive
luri care să satisfacă pe 
deplin. Dat creșterile can
titative și calitative ce au 
avut loc. atît in dezvoltarea 
bazei tehnice și materiale, 
cit și mai ales în pregăti
rea profesională a mecani
zatorilor și cooperatorilor, 
capabili să aplice cele mai 
noi tehnologii de cultură, 
dau garanția că. in curînd, 
la Plopeni se vor realiza 
producții la nivelul exigen
telor și al cerințelor ac
tuale.

Zootehnia deține in pre
zent o pondere de 48 la 
sută din producția globala 
agricolă a unității. Ani 
de-a rindul producția de 
lapte s-a menținut la un

nivel ridicat, cea mal mare 
— 3 800 litri — fiind in anul 
1983. Datorită insă unor 
neajunsuri în furajare, 
producția a scăzut la 2 400 
litri în anul trecut. „Nu 
am avut liniște și nici o- 
dihnâ pină nu am redresat 
situația — Istorisește pre
ședintele. împreună cu în
grijitorii și cu șeful de 
fermă ne-am ocupat să 
înlocuim animalele bol
nave sau bătrine cu ju- 
ninci din reproducție pro
prie. provenite numai de la 
vaci ce dădeau mari pro
ducții de lapte. Acum 
avem un nucleu-matcă va
loros. Anul acesta estimăm 
o producție de lapte de 
3 000 litri. Iar la anul — si
gur de peste 4 000 litri." 
Multe ar fi de spus despre 
modul in care este con
cepută și organizată acti
vitatea in sectorul zooteh
nic. Două aspecte se im
pun însă cu deosebire a- 
tenției : grija pentru asi
gurarea unor cantități mari 
de furaje de bună calitate 
și. apoi, atragerea la mun
ca în zootehnie a celor 
mai buni cooperatori local
nici.

O dată cu cooperativa au 
crescut și oamenii, bună
starea și standardul lor de

viață. Dacă în 1968 valoa
rea unei norme de muncă 
era doar de 12 lei. anul 
trecut veniturile anuale ale 
lucrătorilor din zootehnie 
au variat Intre 50 000 și 
70 000 lei. Iar al celor din 
sectorul vegetal — intre 
35 000 sf 40 000 lei. Aceasta 
fără a lua in considerație 
veniturile realizate de pe 
loturile în folosință perso
nală. Dar dezvoltarea coo
perativei a constituit fac
torul motrice care a deter
minat schimbarea însăși a 
înfățișării satului. „Cum 
trăiesc cooperatorii ?“ „Să 
mergem in sat. Aveți ce 
vedea !“ — ni s-a adresat 
Invitația in loc de răspuns. 
In marea lor majoritate, ca
sele sînt noi. frumoase, 
bine îngrijite. Există doar 
regretul că nu a fost păs
trată ca amintire măcar 
una din multele cocioabe 
acoperite cu stuf 6au co
ceni. doar așa. „ca să nu se 
uite de unde am pornit 
acum 30 de ani pe drumul 
deschis de cooperativizarea 
agriculturii". La fiecare a 
patra casă există o ma
șină. O realizare pe care 
numai locuitorii din Plo
peni știu s-o aprecie
ze așa cum trebuie a 
fost introducerea alimen

tării cu apă în tot satul. 
Procurarea apei era o ade
vărată problemă. Se adu
cea cu sacaua de la distan
tă mare. Acum, in fiecare 
curte este apă la robinet. 
Nu-ți trebuie mult să re
marci căminul cultural, 
grădinița sezonieră pentru 
60 de copii, școala nouă 
înălțată — „că aceea veche 
devenise neincăpătoare", 
magazinul universal, prin 
care se desfac mărfuri in 
valoare de citeva zeci de 
milioane de lei anual, co
fetăria. croitoria, frizeria și 
diferite ateliere de repara
ții. Intr-un cuvînt, găsești 
în sat tot ce-i trebuie omu
lui pentru un nivel ridicat 
de civilizație.

...Revenim tn biroul pre
ședintelui. Un perete întreg 
este tixit cu diplome, puse 
în ramă, să se vadă bine. 
„Aici sînt doar cele cu lo
cul intii — precizează aces
ta. Cele cu locul doi, trei 
sau mențiuni — un teanc 
— nu le-am mai pus la ve
dere. De fapt, chiar și di
plomele cu locul Intii sînt... 
depășite. Cu nivelurile de 
producție realizate pînă 
acum nu ne mai putem 
mindri. Sint departe de 
ceea ce trebuie să realizăm, 
de obiectivele noii revolu
ții agrare. Știm șl ce avem

de făcut pentru a ne situa 
la nivelul cerințelor și exi
gențelor- actuale.. In cinci 
rinduri am avut fericitul 
prilej de a fi vizitați, la 
noi acasă sau tn consiliul 
agroindustrial Cogealac, 
din care facem parte, de 
secretarul general al parti
dului. tovarășul 
Nicolae Coaușescu. De fie
care dată am fost îndem
nați și am primit Indicații 
foarte clare despre ce tre
buie să facem și cum tre
buie să muncim ca să pu
tem obține producții cit mai 
ridicate. Pe această bază 
ne-am făcut planuri și 
ne-am gîndit cum să acțio
năm 3ă realizăm recolte cit 
mai mari, așa cum ne-am 
angajat in fata secretarului 
general al partidului."

Planuri mari. Planuri și 
ginduri mari. Dacă cu 30 
de ani tn urmă ele se ba
zau pe încrederea tn mun
ca înfrățită in cooperativă, 
acum ele se sprijină deo
potrivă pe o puternică bază 
tehnică și materială, pe o 
experiență valoroasă, pe o 
capacitate organizatorică ?i 
de conducere superioare. Și, 
cum au dovedit, cooperato
rii din Plopeni sint capa
bili să-și îndeplinească și 
aceste planuri, și aceste 
ginduri spre mai mult.

INVITAȚIE ÎN LUNA MAI PE LITORAL

Așa cum am mai scris in ziarul 
nostru, frumosul ■ Litoral a conti
nuat să constituie un punct de 
atracție și in sezonul rece, prin 
bine dotatele sale baze de trata
ment de la Mangalia. Neplun »i 
Eforie Nord, veritabile „uzine de 
sănătate" de care atf beneficiat și 
beneficiază numeroși oameni ai 
muncii din intreaga tară, ca și 
oaspeți de peste hotare.

tn aceste zile, gospodarii Litora
lului zoresc încheierea lucrărilor 
de reparații și modernizări, de re
facere a plajelor, de amenajare a 
spațiilor verzi și a covoarelor flo
rale, spre a conferi tuturor stațiu
nilor de pe țărmul românesc al 
Mării Negre un plus de frumusețe.

Și tot din aceste zile s-au pus in 
vînzare. prin oficiile .județene de 
turism și întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București, 
biletele pentru un sejur de, 12 zile

în luna mai pe Litoral. Tot pen
tru luna mai se pot obține șl bi
lete pentru perioade mai scurte, 
după preferința fiecărui solicitant.

Important de reținut este faptul 
că in luna mai biletele pentru un 
sejur, indiferent de durata acestuia 
pe Litoral, se procură la prețuri 
convenabile. Astfel, cazarea se asi
gură in hoteluri confortabile (26 
Iei/zi/persoană), iar masa se ser
vește la restaurant (45 lei/zi/per- 
soană), incorporate în unitățile res
pective sau in imediata apropiere. 
Cei care călătoresc cu trenul bene
ficiază de o reducere de 25 la sută. 
Organizatorii de turism pun la dis
poziția oaspeților numeroase po
sibilități pentru excursii în toate 
stațiunile de pe Litoral, la obiecti
ve turistice din zonă și în Delta 
Dunării.

în fotografie : Vedere din Eforie 
Nord.

niera străbunilor noștri. Mulți dintre 
acești oameni au învățat, ca elevi, in 
școlile sătești, să pirograveze pixuri 
în mod „artistic" cu motive popu
lare, să imbrace sticle in lină, după 
modelul preșurilor, să croșeteze ga
roafe pentru cheile de garderobă, să 
dea cu „lunar" (bronz alb), ca in ci
mitire, pe gardul metalic de la fața
da locuinței sau pe frunzulițele de 
tablă ale marchizei, să picteze cerbi 
pe pereții exteriori ai casei ș.a.m.d. 
Țăranii sint ajutați și de alți între
prinzători in ale artei, astfel că ei 
găsesc acum din belșug garduri pre
fabricate din beton, cu reliefuri și 
traforuri de brazi și cerbi ori plăci 
de faianță pictate cu coșuri și flori
cele roz. așa cum se pot ^edea pe 
la oraș. într-o vizită în Maramureș 
priveam cu mihnire contrastul dintre 
minunile arhitecturale moștenite și 
unele din noile case. Înzorzonate cu 
ceramică bălțată pină Ia sufocare.

Unele sate incep să imite orașul și în 
aspectele iui mai urite. Marile ghi
vece din parcuri sau de pe străzi ne 
apar înzorzonate cu plăcuțe ceramice 
alăturate în toate culorile posibile, 
ca intr-un ambițios mostrar. Ideea 
aceasta o fi venit vreunui absolvent 
de școală, care, fără îndoială, a văzut 
pe coridoare sclipind din belșug cu
lorile a sute de plăcute pestrițe. U- 
nele case au ferestrele caleidoscopic 
colorate cu false vitralii făcute din 
culori de apă sau ulei, jalnic desfo- 
liate, și aceasta se datorează influen
tei provenite de la multe ferestre ale 
școlilor care sint astfel „înfrumuse
țate". Am văzut în unele școli mo
zaicuri din coajă de ou, panouri de
corative din semințe, orez și boabe 
de fasole colorată, tablouri din cola
je cu paiete, fulgi și mărgele, o a- 
bundentă vegetație de plastic in ghi
vece îmbrăcate in poleială, iar dea
supra perdelelor galerii eloxate, in 
culori cu raze de un efect strident. 
Aluminiul eloxat se întilnește si in 
chip de rame sau suporturi de flori, 
cit și prin magazinele de gablonzuri. 
Cele enumerate sint forme străine 
bunului gust, care nu numai că nu 
folosesc nimănui, dar. dimpotrivă, a- 
duc un deserviciu educării in spiri
tul frumosului autentic.

Putem înlătura tarabele cu casete 
făcute din scoici și nisip vopsit, pu
tem să renunțăm la încurajarea vin- 
zării prin consignații a tablourilor cu 
clar de lună și lebede pe lac sau la 
carpetele plușate cu răpiri din Se
rai ?

Proî. Dorel ZAICA
Liceul de artă „Nicolae Tonîtza", 
București
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Comitetului Central
al Partidului Comunist din Danemarca

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 
personal, vă adresez sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Joergen Jensen, președintele Partidului Comunist din Dane
marca, personalitate de seamă a vieții politice daneze, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Vă rugăm să transmiteți familiei îndoliate expresia sincerei noastre 
compasiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă informăm despre:

APARATE NOI, MODERNE, 
CU MARCA „ELECTRONICA11

Cronica zilei

De cum intri in întreprinderea 
„Electronica" din București, o 
microexpoziție te familiarizează cu 
ultimele noutăți concepute și rea
lizate de specialiștii de aici : te
levizoare cu ecrane de diferite 
mărimi, receptorul „Nostalgic", 
amplificatorul pentru sonorizare și 
radioficare și multe altele. Ele 
sint expuse după mărimi, design, 
funcționalitate, importanță. Este o 
veritabilă „carte de vizită" a în
treprinderii.

„Electronica" realizează astăzi. în 
numai două luni, întreaga pro
ducție de televizoare a. anului 1965. 
Mai concret, după afirmațiile spe
cialiștilor cu care am stat de vor
bă — inginerii Marin Purcea, șeful 
secției atelier-proiectare. Radu Pi- 
țigoi și Mihai Bășoiu — într-o 
lună de zile, pe liniile de montaj 
ale întreprinderii se fabrică numă
rul de televizoare necesar unui 
oraș de dimensiunea Iașiului sau 
Timișoarei. Cum s-a ajuns la a- 
ceastă performantă ? Datorită unei 
chibzuite organizări a procesului 
de producție, datorită unui ■ sector 
de concepție bine dezvoltat, in ca
drul căruia se realizează, cu forțe 
proprii, întreaga activitate de cer
cetare, proiectare, pregătire de fa
bricație și asimilare a produselor. 
Este de remarcat și faptul că teh
nologiile și echipamentele specifice 
unei fabricații de serie mare sint 
proiectate și realizate prin auto- 
utilare in cadrul întreprinderii.

La ora actuală, după cum ne 
precizează unul dintre interlocu
torii noștri, întreprinderea „Elec
tronica" a pășit hotărit. pe drumul 
modernizării. Este vorba de un 
program amplu, exigent, care vi
zează, pe de o parte, fluxurile de 
fabricație, iar pe de alta, cum era 
și firesc, profilurile de fabricație 
ale televizoarelor, ale produselor 
audio-radio, ale monitoarelor. în 
cursul acestui an se are în vedere 
modernizarea constructivă și teh
nologică a televizoarelor alb-negru. 
Practic, în ce va consta această 
modernizare ? In primul rind, in 
îmbunătățirea performanțelor aces
tor aparate, pentru a le face mai 
competitive, mai eficiente. Astfel, 
specialiștii întreprinderii lucrează 
la reducerea dimensiunilor de ga
barit la televizoarele portabile des
tinate exportului și la echiparea 
acestora cu programatoare cu opt 
taste, la simplificarea constructivă 
a șasiurilor televizoarelor portabile 
— adoptindu-se soluția monoplacă. 
Este o soluție care va permite

vremea
Institutul <1e meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 aprilie, ora 20 — 18 apri
lie, ora 20. In țară : Vreme in curs de 
încălzire ușoară, deși la început va 
rămine încă rece in est și sud-est, fată 
de această perioadă a anului. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros in prima 
parte a intervalului in estul țării, unde 
vor mal cădea precipitații izolate. In 
a doua parte a intervalului vor cădea 
ploi in vestul șl nordul tării. Vlntul

ăctuiălităteă sportivă
SUB EGIDA „DACIADEI"

• Primele finale ale etapei de vară
In domeniul vast al 

sportului pentru copii și 
juniori, așezat sub egida 
marii competiții națio
nale „Daciada", săptămîna 
aceasta se desfășoară pri
mele turnee finale pe țară 
ale etapei de vară, cu care 
prilejuri se vor decerna 
titlurile de campioni na
ționali și al „Daciadei" la 
haltere (Arad. 15—19 apri
lie). judo (Sibiu, 17—18 
aprilie) și tenis de masă 
(Bistrița, 17—19 aprilie).

Turneele finale despre 
care vorbim încheie o lar
gă activitate pregătitoare, 
pe parcursul căreia s-au 
organizat concursuri de ca
lificare orășenești, muni
cipale șl județene, în rin- 
durile celor mai talentați 
copii și juniori din ramu
rile de sport respective. 
Clasamentele și haremu
rile stabilite au facilitat 
operația de selecție a ta
lentelor — unul dintre țe
lurile generoase ale „Da
ciadei" — stimulînd totoda
tă asociațiile sportive, 
printr-o punctare cores
punzătoare la finale, să

BOX: ..Centura de aur“
Publicul bucureștean amator de 

sport a rămas fidel boxului, deși 
de mult timp n-au mai fost or
ganizate reuniuni de înalt spec
tacol pugilistic. Ieri după-amiază, 
în jurul ringului din Complexul 
expozițional erau prezenți la pri
ma gală peste 2 000 de spectatori, 
ca numărul acestora să se dubleze 
cu prilejul reuniunii de seară !

Dintre meciuri, l-am așteptat cu 
mult interes pe acela în care re
apărea Daniel Măeran, fostul cam
pion mondial de tineret 1985 (la 
categoria pană). Socotit la timpul 
respectiv cea mai mare speranță 
a boxului nostru. Măeran și-a 
dezamăgit ulterior spectatorii prin 
rezultate necorespunzătoare talen
tului său. Viata nesportivă. încu
rajată chiar de unii foști antrenori 
de la lotul reprezentativ, i-au 
stopat, firește, evoluția. Ieri. 
Măeran a revenit pe ring șl l-a 
întilnit pe boxerul bulgar Ciamov 
(18 ani), pe care l-a învins, de 
fapt, abia în repriza a IlI-a, cînd 
a si smuls aplauze din partea pu
blicului pentru frumusețea combi
națiilor de lovituri și viteza exe
cuției acestora. Am vrea să cre
dem că Daniel Măeran s-a cumin
tit. în sensul că a inteles învăță
tura despre faptul că talentul tî- 
nărului trebuie să se sprijine con

realizarea televizoarelor într-o 
prezentare simetrică și cu consum 
redus de materiale și componente.

în ce privește modernizarea flu
xurilor tehnologice, specialiștii în
treprinderii au pe masa de lucru 
tehnologia de ciclare termică a 
modulelor și blocurilor funcționale 
ale televizoarelor, pentru depista
rea și eliminarea viciilor ascunse 
de fabricație a componentelor elec
trice, tehnologia de fiabilizare a 
producției T.V. prin șocuri termice 
cu instalații specializate în flux 
continuu, cit și sistemul informa
tic pentru urmărirea operativă a 
activității de control tehnic de ca
litate a liniilor de montaj final.

Printre realizările de „ultimă 
oră" ale specialiștilor de la „Elec
tronica" se numără televizoarele 
portabile pentru export, echipate 
cu circuite integrate multifuncțio
nale și selectoare pentru recepția 
emisiunilor transmise prin cablu, 
produse Ia realizarea cărora și-au 
adus contribuția doi dintre inter
locutorii noștri — inginerii Radu 
Pițigoi și Mihai Bășoiu. Tot nou
tăți la ordinea zilei sint radio
receptorul cu picup stereo, cu 
patru lungimi de undă intr-o pre
zentare inedită, amplificatorul de 
sonorizare 2 x 50 wați, microrecep- 
torul Rick cu post fix și lanternă 
și Rick cu circuite integrate, iar 
în curînd vor fi destinate pieței 
casetofoanele-rriono cu mecanism 
de material plastic și cîteva va
riante de combine muzicale. Pină 
la sfirșitul acestui an se are în 
vedere lansarea unui nou tip de 
radioreceptor cu ceas electrome
canic cu motor pas cu pas.

Alături de aceste realizări se 
înscriu și monitoarele alb-negru 
și color destinate tehnicii de calcul 
pentru a echipa sisteme de supra
veghere sau pentru a servi ca 
display în sisteme de calcul, pre
cum și generatoarele de miră pro
duse de atelierele de micropro- 
ducție ale fabricii de service din 
cadrul întreprinderii (cu ajutorul 
acestui generator se poate verifica 
buna funcționare a televizorului, 
indiferent de oră).

Pe scurt, realizări șl perspective 
apropiate' in ce privește aceste 
bunuri de folosință îndelungată, 
prin aplicarea consecventă a măsu
rilor din programul de moderniza
re — cheia de boltă a unei pro
ducții de calitate și eficientă.

Marta CUIBUȘ

va sufla slab pină la moderat, cu in
tensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, mai coborlte la în
ceput pînă la minus 5 grade in depre
siuni, iar cele maxime intre 12 și 22 
de grade, local mal ridicate la sfîrșlt. 
Pe alocuri, brumă șl îngheț slab 
la sol în primele nopți. Ceată slabă, 
locală. In București : Vreme în Încăl
zire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Condiții de precipitații slabe la În
ceputul intervalului, vînt slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 2 șl 5 grade, iar cele ma
xime Intre 12 sl 17 grade, mal ridicate 
pină la plus 20 de grade ln ultima zi. 
Dimineața ceață slabă.

sprijine dezvoltarea spor
tului printre cei mai tineri.

Astăzi vă informăm des
pre finalele campionatelor 
copiilor și juniorilor la hal
tere, sport în continuă 
creștere de popularitate, 
inclusiv datorită unor re
zultate bune și foarte Bune 
ale performerilor români. 
Vor participa la finalele 
de la Arad aproximativ 
340 de candidați la titlurile 
și medaliile „Daciadei" — 
copii (pînă la 16 ani), ju
niori mici (16—18), juniori 
mari (18—20) — legitimați 
la 40 de cluburi și asocia
ții sportive. După cum ne 
spunea Dragomir Cio- 
roslan — pretendenți la 
trofee și recorduri au în
scris mai ales asociațiile 
C.S.M. și Clujeana (ambe
le din Cluj-Napoca), Chim- 
pex Constanța, Gloria Bis
trița, Steagul roșu Brașov, 
Constructorul Tg. Mureș, 
Vagonul Arad, asociații cu 
rezultate bune la nivelul 
copiilor și juniorilor mici. 
La juniori mari insă, clu
burilor bucureștene Olim
pia, Steaua și Dinamo Ie 
aparțin sportivii cei mai

bine pregătiți. O situație 
aparte o are grupul de 
sportivi de la Centrul olim
pic de pregătire a juniori
lor de la Bistrița. Se poate 
aprecia că asociațiile care 
au promovat juniori la 
acest centru au făcut o in
vestiție bună. Ei vor can
dida la majoritatea titlu
rilor și vor puncta in cla
samente pentru unitățile de 
care aparțin. De aseme
nea, vor aduce puncte șl 
organizatorilor bistrițeni.

• Gimnastică
Un util schimb de expe

riență in privința gimnasti
cii la locul de muncă a 
avut loc zilele trecute la 
Constanța, cu participarea 
unor delegați din județele 
Tulcea, Brăila, Galați, Ia
lomița și Călărași — In
structori sportivi obștești 
din întreprinderi, președinți 
și alți activiști din asociații 
sportive, precum și unii 
medici din întreprinderi și 
instituții. Participanțil la 
reuniune au vizitat între
prinderi constănțene, cu 
bune rezultate in gimnas
tica la locul de muncă, de

tinuu pe temelia vieții sportive 
fără reproș și pe o pregătire te
nace, pe măsura unui campion. îl 
așteptăm pe Daniel Măeran să 
devină performer internațional și 
la categoria semiușoară. la care a 
urcat acum.

Alte rezultate din galele de ieri :
La categoria muscă. Viorel En- 

cean Pop a obținut victoria înain
te de limită, prin abandon in run
dul al II-lea. in fața lui Kadir 
Yldirim (Turcia), in timp ce Cris
tian Morea l-a întrecut Ia puncte 
(decizie 4—1) pe Yoshikotsu Sato 
(Japonia).

Cu un rezultat surprinzător s-a 
Încheiat intilnirea de la categoria 
ușoară dintre Baiumi Ebrahim 
(Egipt) care a dispus la puncte (de
cizie 3—2) de Gilberto Heredia 
(Cuba). La aceeași categorie, Vio
rel Mihăilă a învins la puncte 
(4—1) pe Mustafa Kalkan (Turcia), 
iar Ilie Dragomir l-a întrecut la 
puncte (decizie 5—0) pe Yoshino 
Kazuhide (Japonia). La categoria 
semimijlocie, Leontin Sandu a ob
ținut victoria la puncte (decizie 
4—1) in .meciul cu Fidel Garcia 
(Cuba).

Astăzi se desfășoară alte două 
reuniuni, de la 15,30 șl, respectiv, 
18,30.

Tovarășul Ion Dincă, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, a 
primit, marți dimineața, pe Yu 
Hong’en, ministrul industriei căr
bunelui din Republica Populară Chi
neză, care efectuează o vizită în țara 
noastră.

In timpul convorbirii au fost evi
dențiate bunele raporturi de priete
nie și colaborare dintre țările noas
tre și s-a exprimat dorința dezvol
tării și aprofundării lor în conti
nuare, in spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul dialogului Ia ni
vel înalt româno-chinez. In acest 
cadru, au fost evidențiate noi posibi
lități de extindere a conlucrării 
bilaterale pe plan economic. îndeo
sebi în domeniul industriei miniere.

La primire au luat parte loan 
Folea, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, și Mihai Moraru, minis
trul industriei de utilaj greu.

A fost de față Lin Cin Ling, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Chineze la București.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Rega
tului Hasemit al Iordaniei la Bucu
rești. dr. Nasir Batayneh. a oferit, 
marți, o recepție.

Au participat membri al conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe,

VASLUI : Servicii mai multe
ln consens cu cerin

țele mereu creseînde 
ale populației județu
lui Vaslui, consiliile 
populare și întreprin
derile de profil se 
preocupă stăruitor de 
extinderea si amplifi
carea continuă a pres
tărilor de servicii, 
străduindu-se să ofere 
cetățenilor o gamă tot 
mai idrgă si diversifi
cată de asemenea pres
tări care să se ridice 
la nivelul exigențelor. 
Nu e lună in care 
uniunea județeană a 
cooperativelor mește
șugărești și întreprin
derea județeană de 
producție industrială 
Si prestări servicii să 
nu deschidă noi si 
utile unități in orașele 
Si satele județului 
pentru repararea o-

Șl 
biectelor de uz casnic 
si gospodăresc, radio- 
TV, croitorii, cizmă
rii și altele.

— Această preocu
pare — ne spune Le- 
nuța Tarhon, președin
ta uniunii județene a 
cooperativelor mește
șugărești — se impu
ne nu numai pentru 
că populația este in 
continuă creștere, ci și 
pentru că volumul 
prestărilor de servicii 
calculat pe o persoană 
este încă sub nivelul 
prevederilor celui 
de-al Ill-lea Congres 
al consiliilor populare, 
lată de ce, după ce 
am construit si pus la 
dispoziția oamenilor 
muncii mari complexe 
de prestări servicii in 
municipiile Vaslut și 
Bîrlad, in acest an

* FĂLTICENI : Un oraș al florilor
O dată cu puternica dezvoltare 

economică si socială, orașul Făl
ticeni devine tot mai atrăgător da
torită grijii edililor si eforturilor 
cetățenilor pentru buna lui gospo
dărire și înfrumusețare. în ultimii 
ani au fost amenajate mai multe 
spatii verzi și s-au plantat nu
meroase flori, arbori și arbuști or
namentali.

— Pentru menținerea renumeluî 
de oraș al florilor — ne spunea 
Sabin Ghilea. vicepreședinte al bi
roului executiv al consiliului popu

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ
A doua TRAGERE LOTO 2 a 

trimestrului este programată să 
aibă loc duminică, 19 aprilie 1987. 
Aceasta, deși simplă. în ceea ce 
privește formula tehnică prezintă 
o mare atractivitate. stîrnind de 
fiecare dată interesul numeroșilor 
participanți. Reamintim că. parti-ci- 
pind cu bilete de valoare unică, de 
numai 10 lei. există posibilitatea 
de a se cîștiga autoturisme „Da
cia 1 300“ și importante sume de 
bani. Spre deosebire de alte ge
nuri de tragere, la LOTO 2 se 
poate cîștiga și cu două numere 
extrase. Reamintim că ultima zi 
pentru procurarea biletelor este 
sîmbătă. 18 aprilie.

Să amintim eu această 
ocazie că în curînd la Bel
grad (23—31 mai) se 
vor desfășura concomitent 
campionatele mondiale și 
europene de juniori. Dar, 
pînă atunci, la Reims 
(Franța, 3—10 mai) vor 
avea îoc campionatele eu
ropene de seniori și deci 
vom ține pumnii strînși 
pentru Nicu Vlad, Socaci, 
Czanka și colegii din lotul 
reprezentativ român.

Ia locul de muncă
exemplu întreprinderea 
integrată de lină, asistînd 
la desfășurarea programu
lui de gimnastică. S-au 
prezentat filme șl alte 
materiale metodologice, cu 
accent in privința antrenă
rii personalului feminin din 
întreprinderi la efectua
rea cu regularitate a 
exercițiilor compensatorii. 
C.N.E.F.S și C.C. al 
U.G.S.R. vor organiza în 
continuare asemenea reu
niuni pe grupe de județe 
cu schimb de experiență pe 
tema arătată mai sus.

HOCHEI. Campionatul european 
de hochei pe gheață pentru juniori 
(grupa A) s-a încheiat la Helsinki 
cu victoria selecționatei Suediei — 
12 puncte, urmată in clasamentul 
final de formațiile Cehoslovaciei, 
U.R.S.S. — cite 12 puncte, Finlan
dei — 8 puncte etc.

CICLISM. Etapa a 6-a a cursei 
cicliste internaționale Neidersach- 
sen, disputată pe traseul Hanovra 
— Celle (139 km) a revenit rutieru
lui polonez Vladislav Wrona in 3h 
03’ 24”, urmat in același timp de 
Stumpf, Ludwiniak și românul Ni- 
colae Aldulea.

Lider al clasamentului general 
este in continuare polonezul Miec- 
zislaw Karlowicz. Nicolae Aldulea. 
se află pe locul 7, la 1’ 17”.

TENIS. Turneul de tenis de la 
Portoroz (Iugoslavia) a fost cîști- 
gat de jucătorul cehoslovac Josef 
Czirak. care l-a întrecut în finală 
cu 6—4, 7—5 pe concurentul român 
Mihai Vanță.

In finala probei de dublu, pere
chea Mihail Klesinger (Iugoslavia), 
Andras Lany (Ungaria) a intrecut 
cu 6—2. 3—6. 6—4 cuplul Gustavo 
Garetto (Argentina), Gheorghe Co- 
sac (România).

Rubrică de
Valeriu MIRONESCU 

reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

★
Incepînd de marți, Muzeul de artă 

al Republicii Socialiste România este 
gazda expoziției de sculptură a artis
tei Italiene Alba Gonzales. Expresie 
a schimburilor culturale româno- 
italiene, expoziția se constituie în- 
tr-un elogiu adus permanentei aspi
rații spre frumos a omului.

La vernisaj au fost de față repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, membri ai con
ducerii Uniunii Artiștilor Plastici, alți 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public, precum și artista expo
zantă.

Au participat, de asemenea. Sergio 
Cattani, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres)

CRONICĂ
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Neculai Ibănescu se numește în 
funcția de viceprim-ministru al gu
vernului.

de calitate
vom mai înălța unul 
similar și in orașul 
Huși, vom extinde cu 
noi servicii, vom în
cadra cu meșteșugari 
pricepuți cele două 
cooperative înființate 
in ultimul timp si vom 
mai crea una cu pro
fil de pielărie și pro
duse din piele. Tot
odată, testînd prefe
rințele și cerințele 
populației, în acest an 
vom completa rețeaua 
noastră, mai cu seamă 
în noile cartiere mun
citorești, cu alte 30 de 
unități si ateliere, in 
așa fel incit, concomi
tent cu sporirea volu
mului acestora, să ofe
rim cetățenilor prompt 
și la un ridicat nivel 
calitativ toate servicii
le de care au nevoie, 
(Petru Necula).

lar orășenesc — pină în prezent au 
fost plantați 1 800 arbori și arbuști 
și peste 5 000 trandafiri. Astfel, la 
ora actuală, orașul dispune de a- 
proape 150 000 trandafiri, cite 5 
pentru fiecare locuitor. Acum am 
trecut Ia întreținerea celor peste 
20 000 lalele si la plantarea a pes
te 150 000 pansele. Pentru îmbogă
țirea covorului floral al orașului, 
imediat ce vremea se va încălzi, 
vom mai planta alte zeci de mii 
de flori. (Sava Bejinariu).

CARNET CULTURAL

BRĂILA. Manifestare cultural- 
educativă de amploare, „Luna căr
ții in întreprinderi și instituții" șe 
desfășoară cu un interes crescînd 
și o largă audiență in rîndul ci
titorilor din toate categoriile so- 
cio-profesionale. In unitățile eco
nomice ale județului Brăila. Ia clu
burile muncitorești, in căminele 
culturale șl bibliotecile comunale, 
în unități agricole și S.M.A.-uri au 
loc. în continuare, dezbateri, sim
pozioane, prezentări de cărți și nou
tăți editoriale, recenzii și meda
lioane. expoziții cu tematică 
din diferite domenii ale cunoaș
terii. Din acțiunile organizate 
recent consemnăm dezbaterile pe 
tema : „Cooperativizarea agricul
turii — glorioasă pagină din 
marea epopee a construcției socia
lismului in România", „Autoeondu- 
cerea muncitorească — obiective și 
exigente actuale", expozițiile și sin
tezele bibliografice „Cartea social- 
politlcă, mijloc de ridicare a con
științei socialiste". „Cartea științi
fică și tehnică în sprijinul perfec
ționării profesionale a oamenilor 
muncii" etc. (Candiano Priceputu).

VASLUI. Sub genericul „Primă
vara agriculturii noastre socialiste", 
in organizarea secției de propagan
dă a comitetului județean de 
partid, la Huși a avut loc o am
plă manifestare politico-educativă 
si cultural-artistică dedicată împli
nirii a 25 de ani de la încheierea 
cooperativizării agriculturii. Cu a- 
cest prilej a fost deschisă- o ex
poziție fotodocumentară și s-a 
desfășurat un simpozion care au 
pus în lumină transformările pe
trecute în viata țărănimii, a sate
lor vasluiene în cei 25 de ani de 
agricultură socialistă, ca și sarci
nile înfăptuirii noii revoluții agra
re. (Petru Necula).

MARAMUREȘ. Cea de-a X-a 
ediție a zilelor culturii și educa
ției socialiste „Armonii de primă
vară", manifestare desfășurată in 
orașul Vișeu de Sus. a cuprins o 
bogată paletă de acțiuni politico- 
educative. Astfel, in întreprinderi 
și instituții s-au desfășurat coloc
viile revistei „Contemporanul", a- 
vind ca temă : „Implicarea creației 
literare în realitățile vieții coti
diene", după care a avut loc o șe- 
zătoare-concurs de poezie și pro
ză cu participarea reprezentanților 
cenaclurilor literare din județ. A 
fost susținut un bogat recital de 
muzică și poezie. (Gheorghe Pârja).

SUCEAVA. întrecerea între că
minele culturale din județul Su
ceava, organizată în scopul realiză
rii unei noi calități in munca de 
formare și dezvoltare a conștiinței 
socialiste a locuitorilor satelor, și-a 
desemnat câștigătorii. Pe primele 
locuri s-au situat căminele cultu
rale din comunele Dolhasca, Valea 
Moldovei, Zvoriștea, Broșteni, 
Cornu Luncii, Forăști, Adîncata, 
Boroaia. Dârmănești și Slatina, 
care au desfășurat o bogată acti
vitate educativă și cultural-artisti
că. (Sava Bejinariu).

BACAU. Complexul muzeal Ba
cău a organizat în aceste zile, în 
satele și orașele județului, o suită 
de expoziții itinerante la care par
ticipă numeroși oameni ai muncii. 
Astfel, cooperatorii și mecanizato
rii din Fărăoani au vizionat expo
ziția „Științele biologice și noua 
revoluție agrară", iar cei din Hor- 
jești — expoziția „25 de ani de la 
încheierea cooperativizării agricul
turii din țara noastră", însoțite de 
diferite filme documentare. (Gheor
ghe Baltă).

Tovarășul Kim Ir Sen împlinește 75 de ani
Tovarășul Kim Ir Sen, secretar 

general al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
împlinește astăzi 75 de ani. Comu
niștii, oamenii muncii din România 
împărtășesc sentimentele de bucurie 
cu care comuniștii coreeni, poporul 
țării prietene sărbătoresc pe tovară
șul Kim Ir Sen, conducătorul lor 
iubit și stimat, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, prieten apropiat al 
poporului nostru, care și-a consacrat 
întreaga viață promovării intereselor 
vitale ale maselor populare, luptei 
pentru cucerirea și consolidarea 
independenței naționale, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii. 
Aceste sentimente își găsesc ex
presie în mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu tovarășului 
Kim Ir Sen, ca și în conferirea înal
tului ordin „Victoria Socialismului", 
secretarului general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvoltarea co
laborării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, la promovarea 
cauzei generale a socialismu
lui, păcii șl înțelegerii inter
naționale, cu prilejul împlini
rii virstei de 75 de ani.

Opera revoluționară înfăp
tuită de-a lungul mai multor 
decenii de președintele Kim Ir 
Sen, munca sa neobosită, pli
nă de abnegație, pusă în sluj
ba partidului șl a patriei, iși 
găsesc o strălucită materiali
zare în schimbarea din teme
lii a condițiilor de viață ale 
poporului, in transformarea 
R.P.D. Coreene intr-un stat 
socialist infloritor, care se a- 
firmă, totodată, ca factor do 
seamă al forțelor inaintate ale 
contemporaneității.

Născut la 15 aprilie 1912 la 
Mankiăngde, nu departe de 
Phenian, intr-o familie de pa
triot revoluționari, tovarășul 
Kim Ir Sen a pășit din frage
dă tinerețe pe calea luptei re
voluționare. El a creat „Uniu
nea pentru răsturnarea impe
rialismului", iar ap.oi „Uniunea 
Tineretului Comunist din Co
reea", care au jucat un rol 
important, in cultivarea con
științei naționale și de clasă, 
in desfășurarea luptei pentru 
independență și eliberare so
cială. O dată cu crearea de că
tre tovarășul Kim Ir Sen a ar
matei muncitorești-țărănești și 
a „Asociației pentru restaura
rea patriei", care reunea forțele an- 
tiimperialiste coreene, această luptă 
a luat o deosebită amploare si inten
sitate si s-a soldat, la 15 august 1945, 
cu' izbînda istorică a maselor, a în
tregului popor — eliberarea tării de 
ocupația imperialismului japonez.

Calitățile dc militant revoluționar, 
politice și organizatorice, ale tovară
șului Kim Ir Sen au căpătat, in a- 
ceastă nouă etapă, o și mai viguroasă 
afirmare. Lui ii revine meritul ex
cepțional de a- fi elaborat strategia 
și tactica de luptă pentru făurirea 
socialismului, obiectiv pe care comu
niștii coreeni și l-au propuș chiar de 
la începutul activității lor revoluțio
nare. Un eveniment de răscru
ce in acest sens l-a constituit crea
rea, in octombrie 1945, a Partidului 
Comunist din Coreea. Prin fuziunea 
partidului comunist și a partidului 
neodemocratic a luat ființă Parti
dul Muncii din Coreea, care, sub 
conducerea tovarășului Kim Ir Sen, 
eonsolidindu-și mereu rindurile, că- 
lindu-se din punct de vedere ideo
logic și politic, a mobilizat masele 
in lupta pentru înfăptuirea revolu
ției democratice, antiimperialiste și 
antifeudale, pentru instaurarea și 
consolidarea puterii populare, pen
tru făurirea noii orînduiri. în con
dițiile ln care Coreea de1 Sud a fost 
aservită intereselor străine, pentru 
victoria cauzei revoluției o etapă 
hotăritoare a constituit-o procla
marea, la 9 septembrie 1948, a Re
publicii Populare Democrate Coree
ne, stat al oamenilor muncii. Prin 
crearea R.P.D. Coreene — arăta to
varășul Kim Ir Sen — „poporul 
nostru s-a transformat dintr-o națiu
ne pe care imperialiștii străini o lip
siseră in trecut de propria sa țară 
și care indurase tot felul de umilin
țe intr-o națiune puternică și plină 
de demnitate".

O grea încercare pentru tînărul 
stat, pentru poporul R.P.D. Coreene 
a constituit-o războiul imperialist 
din 1950—1953. îndeplinind ln aceas
tă perioadă funcțiile supreme de 
președinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte al 
Consiliului de Miniștri, comandant 
suprem al Armatei Populare și pre
ședinte al Comitetului militar, tova
rășul Kim Ir Sen a mobilizat între
gul popor, toate resursele materiale 
pentru înfrîngerea agresiunii, pen
tru salvgardarea patriei, a cuceriri
lor revoluționare. Însuflețit de aces
te mărețe obiective, dînd dovadă de 
dîrzenie și eroism, poporul R.P.D. 
Coreene a demonstrat, o dată mai 
mult, în acei ani grei, că nu există 
forțe capabile să lnfringă un popor 
care luptă cu hotărire pentru a-și

Adunare
Cu prilejul celei de-a 75-a ani

versări a zilei de naștere a tovară
șului Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Co
reene, marți a avut loc în Capitală 
o adunare omagială, organizată .de 
Consiliul popular al municipiului 
București, împreună cu Asociația 
de prietenie româno-coreeană.

Au participat adjuncti de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Asociației de prietenie ro
mâno-coreene, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ștefan Birceri, vicepreședin
te al Comitetului Executiv al consi
liului popular municipal, care, in 
numele comuniștilor, al celorlalți oa
meni ai muncii din Capitală, a adresat 
poporului coreean prieten urări de 
noi succese, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, a tovară
șului Kim Ir Sen, în construcția so
cietății socialiste, în înfăptuirea as
pirațiilor sale de reunificare inde
pendentă și pașnică a patriei.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Zo Iăng Guk, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, care a evocat viața și. 
prestigioasa activitate ale tovarășului 
Kim Ir Seni, conducătorul iubit și 
stimat al poporului coreean, militant 
de seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, de nu
mele căruia sint indisolubil legate 
realizările remarcabile obținute de 

apăra libertatea șl independenta, 
dreptul sacru de a-și hotări de sine 
stătător destinele.

O vastă activitate a desfășurat to
varășul Kim Ir Sen pentru înar
marea ideologică a partidului, por
nind de la necesitatea aplicării ade
vărurilor generale ale socialismului 
științific la condițiile concrete isto
rice, naționale și sociale, din R.P.D. 
Coreeană. Tovarășul Kim Ir Sen a 
sintetizat această concepție în prin
cipiul „Ciuce", a cărui semnificație 
a definit-o astfel ; „Înfăptuirea prin
cipiului Ciuce înseamnă asumarea 
unei atitudini demne, de stăpin fată 
de revoluție și construcție in propria 
țară. Cu alte cuvinte, aceasta în
seamnă materializarea spiritului de 
independență și creator, constind in 
rezolvarea tuturor problemelor puse 
in cadrul luptei revoluționare și al 
operei de construcție, in principal 
prin propriile forțe în concordantă 
cu situația reală a țării, tinzind spre 
o politică independentă și creatoare". 
Avind ca deviză acest principiu fun
damental, Partidul Muncii din Co
reea, sub conducerea încercată a pre
ședintelui Kim Ir Sen, a mobilizat 

masele populare de la orașe și sate 
la reconstrucția și dezvoltarea tării 
și a asigurat transformarea R.P.D. 
Coreene intr-un stat socialist inde
pendent și suveran, în continuă în
florire.

Ideile președintelui Kim Ir Sen 
și-au găsit o elocventă materializare 
in industrializarea țării, temelia dez
voltării ei independente multilatera
le. Prin transpunerea în viață a po
liticii partidului de industrializare, 
in primul rind pe baza mobilizării 
resurselor interne, au fost construite 
noi centre industriale, sute de între
prinderi moderne din cele mai dife
rite ramuri, care asigură ln măsură 
tot mai mare necesitățile ce decurg 
din dezvoltarea în continuare a eco
nomiei naționale. Un rezultat de sea
mă al industrializării îl constituie 
creșterea puternică, numerică și ca
litativă, a clasei muncitoare, forța 
cea mai dinamică a societății. Mari 
transformări au avut loc in agricul
tură. Din temelii au fost reconstrui
te, pe baze moderne, orașele și sa
tele, au înflorit puternic ’> știința si 
cultura, a crescut gradul de califi
care și de instruire a tuturor oame
nilor muncii. îndeplinind hotăririle 
Congresului al VI-lea al Partidului 
Muncii din Coreea, poporul coreean 
obține zi de zi noi realizări de sea
mă In modernizarea industriei și a 
întregii economii naționale. Oriens 
țări prioritare constituie dezvol
tarea științei și tehnicii, înzestrarea 
Industriei și agriculturii cu utilajele 
și tehnologiile cele mai noi pentru 
asigurarea creșterii In ritm înalt a 
producției și calității produselor.

Pentru meritele sale deosebite in 
conducerea revoluției și a construc
ției socialiste, tovarășului Kim Ir Sen 
i-a fost decernat de trei ori — in 
1953, 1972. 1982 — titlul de Erou al 
R.P.D. Coreene.

O caracteristică fundamentală a 
activității desfășurate de tovarășul 
Kim Ir Sen a consțituit-o și o con
stituie preocuparea constantă pentru 
unificarea independentă și pașnică, 
prin tratative, a patriei. In acest 
sens, tovarășul Kim Ir Sen, Guver
nul R.P.D. Coreene au formulat nu
meroase inițiative și propuneri con
structive. Recent, tovarășul Kim Ir 
Sen a reafirmat voința R.P.D. Co
reene de a acționa și de acum înain
te pentru realizarea unității națio
nale. declarind : „Înlăturarea stării 
de divizare a națiunii noastre și in- 
făptuirea reunificării patriei consti
tuie, astăzi, imperativul de luptă- cel 
mai stringent care stă în fața po
porului coreean, soluționarea pașni
că a problemei coreene constituind o 
problemă importantă a salvgardării 
păcii în Asia $i in lume".

omagială
ftasa muncitoare, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, în 
opera de edificare a socialismului, 
de consolidare a cuceririlor revolu
ționare, a independenței și suverani
tății naționale, de făurire a unei 
Corei libere, unite și prospere. 
Vorbitorul a înfățișat in continuare 
direcțiile prioritare ale dezvoltării 
economico-sociale a patriei în ac
tualul plan de șapte ani, ale cărui 
sarcini principale constau tn moder
nizarea și perfecționarea economiei 
naționale, în crearea unei solide baze 
tehnico-materiale, capabile să asi
gure victoria deplină a socialismu
lui în patria sa. El s-a referit la 
lupta eroică a poporului coreean 
pentru reunificarea pașnică, în mod 
independent, a patriei, la inițiativele 
și propunerile întreprinse in acest 
sens de Partidul Muncii din Coreea, 
de tovrășul Kim Ir Sen personal. 
In acest cadru, vorbitorul a expri
mat Partidului Comunist Român, gu
vernului și poporului nostru, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, re
cunoștința profundă pentru sprijinul 
activ acordat luptei drepte a poporu
lui coreean, pentru solidaritatea mi
litantă cu cauza sacră a reunifică
rii.

_Referindu-se in continuare la ’ le
găturile de prietenie și colaborare 
statornicite între partidele și țările 
noastre, ambasadorul coreean a 
subliniat că întîlnirile de Ia Bucu
rești și Phenian dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
înțelegerile convenite au ridicat 
aceste raporturi tradiționale pe noi 
trepte, superioare, în interesul pro
gresului și prosperității celor două 
popoare, al cauzei păcii, cooperării 
și înțelegerii în întreaga lume.

In încheierea adunării omagiale a 
fost vizionat un film documentar 
coreean.

Promovînd cu consecvență voința 
maselor, aspirațiile naționale, Parti
dul Muncii din Coreea, sub conduce
rea tovarășului Kim Ir Sen, și-a ciș- 
tigat dragostea și stima întregului 
popor coreean. Totodată, pentru con
tribuția sa la promovarea principii
lor noi de relații între partidele co
muniste și muncitorești — egalitatea 
în drepturi, neamestecul în treburile 
interne, dreptul fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător politica 
internă și externă — pentru consec
vența cu care acționează în vederea 
realizării unității forțelor revoluțio
nare, antiimperialiste de pretutin
deni, Partidul Muncii din Coreea sa 
bucură de un binemeritat prestigiu 
în rîndul mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Pe .plan internațional, R.P.D. Co- 
reenă promovează o politică inspira
tă din principii constructive, acțio- 
nind pentru democratizarea relațiilor 
internaționale,.întărirea mișcării da' 
nealiniere, dezvoltarea colaborării în
tre națiuni.

Succesele remarcabile dobîndite da 
poporul prieten al R.P.D. Coreene, 
sub conducerea Partidului Muncii, in 

frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, în dezvoltarea multilate
rală a țării, în făurirea noii 
orînduiri sint urmărite cu cal
dă simpatie și prietenie în țara 
noastră, ele constituind o con
tribuție importantă la întări
rea socialismului, la afirmarea 
cauzei progresului in lume.

Cu prilejul celei de-a 75-a 
aniversări a tovarășului Kim 
Ir Sen, comuniștii din Româ
nia, poporul nostru își reafir
mă satisfacția pentru legături
le de strînsă prietenie, solida
ritate și colaborare ce se dez
voltă între cele două partide, 
țări și popoare. Sint relații 
tradiționale, care s-au întărit 
continuu în lupta pentru țelu
rile comune ale eliberării na
ționale și sociale, ale făuririi 
socialismului în țările noastre. 
Temelia trainică, verificată și 
rodnică a acestor relații o 
constituie principiile deplinei 
egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, solidarită
ții și întrajutorării prietenești 
— principii consacrate în Tra
tatul de prietenie și colabora
re româno-coreean din 1975 și 
în Declarația comună din 
1978, documente care, pur- 
tind semnăturile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șului Kim Ir Sen, asigură sta

bilitate și perspectivă raporturilor 
reciproce, stimulînd evoluția lor con
tinuu ascendentă.

Așa cum este bine cunoscut, mani- 
festîndu-și solidaritatea activă cu 
cauza dreaptă a poporului coreean, 
partidul nostru, România socialistă 
sprijină cu fermitate inițiativele și 
propunerile constructive ale R.P.D. 
Coreene privind soluționarea pe cale 
politică a problemei reunificării tă
rii, cu convingerea că numai prin ne
gocieri sint posibile împlinirea aces
tei năzuințe legitime a națiunii co
reene. asigurarea dezvoltării sale in
dependente.

Viața însăși a demonstrat rolul ho- 
tărîtor al intilnirilor Ia nivel înalt 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor de colaborare româno-coreene. 
Întîlnirile frecvente dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen, bunele raporturi personale de 
prietenie și înaltă stimă reciprocă 
statornicite între cei doi conducători 
de partid și de stat au impulsionat 
puternic colaborarea româno-coreea- 
nă, desebizindu-i mereu noi și ferti
le perspective.

In acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „în
tîlnirile și convorbirile noastre, de la 
București și Phenian, înțelegerile la 
care am ajuns cu prilejui acestora au 
constituit momente de o deosebită 
importanță pentru impulsionarea pu
ternică a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre partidele și țările 
noastre, in interesul dezvoltării libere 
și independente a popoarelor român 
și coreean, al cauzei generale a socia
lismului, păcii și înțelegerii în întreaga lume".

La rîndul său, tovarășul KIM IR 
SEN a arătat : „Relațiile tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre Co
reea și România s-au întărit și dez
voltat pe o treaptă tot mai înaltă, 
mai ales ca rezultat al frecventelor 
intilniri și convorbiri de o profundă 
semnificație avute cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

I^a împlinirea a 75 de ani de viată 
de către tovarășul Kim Ir Sen, co
muniștii, întregul nostru popor îi a- 
dresează din adîncul inimii cele mai 
calde felicitări, îi urează multă sănă
tate și succese tot mai mari în rodni
ca activitate dedicată propășirii pa
triei, cauzei socialismului, păcii și 
colaborării internaționale. Totodată, 
poporul nostru transmite poporului 
R.P.D. Coreene un salut frățesc și 
urarea ca, sub conducerea Partidului 
Muncii, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, să dobindească noi victorii 
pe calea socialismului, în lupta pen
tru reunificarea pașnică a tării, pen
tru pace și progres.

Alte manifestări
Cu prilejul celei de-a 75-a aniver

sări a zilei de naștere a președintelui 
Kim Ir Sen, la sala I.R.R.C.S, din Ca
pitală a fost deschisă, marți, o expo
ziție fotodocumentară din Republica 
Populară Democrată Coreeană. Or
ganizată de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, expoziția prezintă 
semnificative imagini ale dezvoltării 
R.P.D. Coreene.

La vernisaj au luat parte adjunct! 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Aso
ciației de prietenie româno-coreene, 
I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți Zo Iăng Guk, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a început, marți, „Săptă- 
mina filmului din R.P.D. Coreeană", 
organizată cu ocazia celei de-a 75-a 
aniversări a zilei de naștere a pre
ședintelui Kim Ir Sen. Filmul pre
zentat în cadrul spectacolului de 
gală — „Medalia de aur" — va fi 
urmat de premiera „După faptă șl 
răsplată", precum și de lung-metra- 
jele artistice „Glasul inimii". „Pină 
cînd vom fi despărțiți" și „Aripile 
roșii", creații programate, de ase
menea, in orașele Craiova și Pitești.

La festivitatea de deschidere a 
manifestării au participat membri ai 
conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe și Asociației de 
prietenie româno-coreene.

Au luat parte Zo Iăng Guk. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei, precum și 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați in tara noastră. (Agerpres)
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Acțiuni și luări de poziție pentru pace,

împotriva cursei înarmărilor
R.F.G.: Pregătiri pentru demonstrații de pace
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Adunare festivă la Phenian

BONN. — Organizațiile de luptă 
pentru pace’ din R.F.G. au inițiat 
pentru sfirșitul acestei săptămini 

i o serie de acțiuni in semn de pro- 
I test împotriva continuării cursei 
l înarmărilor și extinderii ei în spa- 
j țiul cosmic prin aplicarea proiec- 
V tului american S.D.I. (Inițiativa de 
4 apărare strategică). In peste 100 de 
’ orașe ale țării vor fi constituite 
i caravane de cicliști și motocicliști. 
/ coloane de demonstranți spre a da 
‘ glas dorinței lor de a trăi în con- 
ț diții de pace și securitate.
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Convorbiri sovieto - americaneConsultări între liderii 
partidelor politice 

italiene
ROMA 14 (Agerpres). — Secreta

rul general sl Partidului Comunist 
Italian, Alessandro Natta, a avut, 
timp de două zile, convorbiri cu li
derii altor partide politice din Italia, 
ultima întrevedere fiind aceea cu 
secretarul general al Partidului So
cialist Italian, Bettino Craxi, pre
mierul demisionar. La încheierea 
schimburilor lor de opinii, secreta
rul general al P.C.I. a apreciat, in
tr-o declarație făcută presei, că nu 
este încă momentul de a se trage 
concluzii după aceste intîlniri cu 
secretarii generali ai partidelor a că
ror atitudine nu este potrivnică re
ferendumului. (Problematica refe
rendumului’ ce ar urma să aibă loc 
la 14 iunie vizează Chestiuni de or
din juridic și economic).

Alessandro Natta a precizat că 
P.C.I. se pronunță în favoarea unui 
guvern care să-și asume angajamen
tul fundamental al respectării drep
tului la desfășurarea referendumului.

Oskar Luigi Scalfaro, premierul 
desemnat al Italiei, a fost primit de 
președintele republicii. Francesco 
Cossiga, căruia i-a expus rezultate
le consultărilor avute cu delegațiile 
partidelor reprezentate în parlament 
în vederea formării unui nou gu
vern.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Marți, 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe 
secretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, care se află într-o vizită de

lucru la Moscova, relatează agenția 
T.A.S.S.

în aceeași zi, secretarul de stat al 
S'U.A. a fost primit de președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikolai Rîjkov.

PHENIAN 14 (Agerpres) — La 
Phenian a avut loc o adunare festi
vă cu ocazia zilei de naștere a to
varășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, transmite agenția A.C.T.C. în 
cadrul adunării. Li Gin Mo, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
premier al Consiliului administrativ 
al R.P.D.C., a prezentat un raport.

tatea tovarășului Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, cu ocazia zilei de 
naștere, transmite agenția A.C.T.C.

Sînt prezentate fotografii ilustrînd 
succesele dobîndite de poporul co
reean, . sub conducerea P.M.C. și a 
secretarului său general, tovarășul 
Kim Ir Sen, pe calea construirii so
cialismului și asigurării progresului 
economico-social în toate domeniile 
de activitate, a ridicării bunăstării 
întregii națiuni.

In pregătirea sesiunii Consiliului Național PalestinianAcțiunile se vor concentra în nor
dul țării, in orașele Hamburg și 
Bremen, unde vor fi organizate de
monstrații in fața depozitului dc 
arme al N.A.T.O. de la Ramelsloh 
și acazarmei de la Garlstedter 1 
Heide. Se așteaptă,lde asemenea, o * 
participare masivă în zona indus- l 
trială Ruhr, în orașul Frankfurt pe / 
Main, ca și în fața Centrului pentru ț 
studii nucleare de la Karlsruhe și i 
a bazelor adăpostind rachetele nu- ’ 
cleare „Pershing-2 de la Heilbronn ț 
și Mutlangen. '

rea de zone libere de arme nu- l 
cleare — informează agenția A.D.N, / 
în apel este adresată tuturor sta- ) 
telor ale căror partide socialiste și i 
social-democrate fac parte din In- ’ 
ternationala socialistă chemarea de l 
a depune eforturi în scopul reali- ; 
zării dezideratului creării de zone ț 
lipsite de arme nucleare.

PHENIAN 14 (Agerpres) — La 
Phenian s-a deschis o expoziție de 
fotografii omagiind viața și activi-

Pentru crearea de zone denuclearizate
într-un apel dat 

la Roma, la înche- 
reuniuni a Biroului

ROMA. - 
publicității 
ierea unei 
executiv al Internaționalei socia
liste a femeilor, se cere realizarea 
unui acord sovieto-american pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa și 
reluarea negocierilor vizînd crea-

ALGER 14 (Agerpres). — în capi
tala Algeriei au ' început lucrările 
unei reuniuni pregătitoare a celei 
de-a 18-a sesiuni a Consiliului Na
țional Palestinian (parlamentul), pro
gramată pentru 20 aprilie. Participă 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, și lideri ai 
Frontului Popular pentru Eliberarea 
Palestinei, Frontului Democratic 
pentru Eliberarea Palestinei, Frontu
lui de Luptă Popular Palestinian, 
Frontului de Eliberare a Palestinei. 
„Al Fatah", „AI Fatah — Consiliul 
Revoluționar", Frontului de Elibera
re Arab și Partidului Comunist Pa
lestinian.

întilnirea, relevă agenția E.F.E., 
este consacrată elaborării unui do
cument politic de sinteză, al cărui 
proiect reafirmă dreptul poporului 
palestinian la autodeterminare și la 
crearea unui stat propriu. Proiectul 
subliniază, de asemenea, sprijinul 
față de planul de pace în Orientul 
Mijlociu adoptat de reuniunea arabă 
la nivel înalt de la Fez.

După cum transmit agențiile Pren
sa Latina și E.F.E., în deschiderea 
reuniunii, președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P.. Yasser Arafat, a 
anunțat abrogarea acordului iorda- 
niano-palestinian.

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 
în capitala Argentinei s-a încheiat 
prima etapă a reuniunii ministeriale 
a „Grupului Consultativ", consacrată 
analizei situației din America Cen
trală și măsurilor preconizate pentru 
continuarea procesului de negocieri 
vizînd instaurarea unui climat real 
de pace, securitate și cooperare în 
regiune. Miniștrii de externe ai Gru
pului de la Contadora și Grupului 
de Sprijin au adoptat, cu acest pri
lej, un document oficial, cuprinzînd 
■concluzii și recomandări. Este ex
primată satisfacția pentru existența 
unor condiții favorabile continuării 
procesului de pace în America Cen
trală inițiat de Grupul de la Conta
dora, cit patru ani în urmă, sttbli- 
niindu-se perspectivele încurajatoa
re deschise pregătirilor ce se fac 
pentru desfășurarea, în iunie, a Con
ferinței centroamericane la nivel 
înalt, Ia Esquipolas, în Guatemala, 
în acest context, este remarcat rolul 
pozitiv pe care îl are înscrierea ini
țiativei de pace lansate recent de 
Costa Rica în eforturile generale ale 
Grupului de la Contadora și Grupu
lui de Sprijin și se recomandă gu
vernelor din regiune să întrenrindă 
măsurile necesare pentru preîntîm- 
pinarea deteriorării situației centro
americane, care ar putea compromi-

te Conferința Ia nivel înalt de la Es
quipolas. S-a convenit ca practica 
negocierilor și consultărilor regiona
le să fie continuată și să se acțio
neze ferm pentru soluționarea tutu
ror dontroverselor internaționale ex
clusiv prin mijloace pașnice.

Etapa a doua a reuniunii ministe
riale a „Grupului Consultativ" — 
care se desfășoară la Bariloche (Ar
gentina) — este consacrată proble
mei datoriei externe și măsurilor 
necesare pentru intensificarea și 
perfecționarea schimburilor comer
ciale și a cooperării tehnico-științi- 
fice regionale.

Încetinire a activității industriale in țările 
membre ale C. E. E.

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Ultimele statistici referitoare la sta
rea economică a țărilor membre ale 
Pieței comune, date publicității la 
Bruxelles, dezvăluie o încetinire 
globală a activității industriale, a 
exporturilor și a creșterii economice 
în general.

Astfel, in a doua jumătate a anu
lui 1986, producția industrială a aces
tor țări a înregistrat o creștere de

numai 2,1 la sută, față de 3,3 la sută 
cit fusese în 1985. De asemenea, ex
porturile pe terțe piețe au continuat 
să scadă, fiind în ultimul trimestru 
al anului trecut cu 15 la sută mai 
mici decit în aceeași perioadă a 
anului precedent.

Totodată, după cum reiese din 
aceste statistici, în toate aceste țări 
se înregistrează o creștere a Tatei in
flației.

*

I 
atrage atenția opiniei publice asu- l 
pra necesității retragerii armelor 
nucleare americane de la această ‘ 
bază militară, De asemenea, au fost 
difuzate manifeste în rîndul popu
lației orașului, în care aceasta este 
chemată să participe activ la acțiu
nile de eliminare a armelor nuclea
re de pe teritoriul Belgiei.

„Rachetele americane sînt nedorite în Belgia"
BRUXELLES. — în ultimele zile 

în localitatea belgiană Florennes au 
avut loc ample demonstrații pentru 
pace, împotriva prezenței rachete
lor nucleare americane pe pămîntul 
țării. Pancarte cu inscripțiile „Nu 
rachetelor !“, „într-un război nu
clear nu există cîștigători !“ au fost 
purtate de demonstranți pentru a

ITALIABUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, ministrul brazilian al relații
lor externe, Roberto de Abreu, s-a 
pronunțat pentru convocarea unei 
reuniuni regionale la nivel înalt, 
consacrată situației din America 
Centrală, la care să ia parte șefii de 
stat din țările membre ale Grupului 
de la Contadora și Gruoului de Spri
jin, transmite agenția Prensa Latina. 
El a precizat că Brazilia sprijină 
toate eforturile de pace care se în
treprind în regiune și consideră po
sibilă realizarea unei reuniuni la ni
vel înalt pe această temă.

Referitor la problema datoriei ex
terne, Roberto de Abreu a eviden
țiat dificultățile social-economice 
mari pe care le intimpină țările la- 
tino-americane și caraibiene. „Nu 
putem plăti datoria prin menținerea 
țării în stare de înapoiere economi
că"— a spus el.

Demonstrație a tineretului pentru 
garantarea dreptului la muncă

ROMA 14 (Agerpres). — Sub de
viza „Cerem garantarea dreptului la 
muncă“, in orașul sicilian Catania a 
avut loc o amplă demonstrație a ti
neretului la care au participat stu- 
denți, șomeri, muncitori si funcțio
nari din întreaga Italie. Manifestan
ta și-au exprimat îngrijorarea. in 
legătură cu situația in domeniul for
ței de muncă din sudul Italiei, unde 
nivelul șomajului atinge cea mai 
înaltă coti pe țară.

Potrivit statisticilor sindicatelor, in 
Italia există in prezent peste trei 
milioane de șomeri, din care majo
ritatea sint tineri pină in 29 de ani. 
Mulți dintre aceștia nu și-au putut 
găsi nici, măcar primul lor loc de 
muncă.

*

*
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„_____________ - îmare nucleară și pentru dreptate l 
socială", informează agenția China ‘ 
Nouă. Demonstranții au scandat 
diverse lozinci, cerînd apărarea i 
fiăcii prin dezarmare, un Pacific ’ 
iber de arme nucleare, o Australie l 

denuclearizată, retragerea bazelor / 
americane din țară, precum și pace 
și dreptate socială.

împotriva militarizării Cosmosului
OTTAWA. — Canada nu va con

tribui cu fonduri și tehnologie la 
construirea preconizatei stații spa
țiale americane dacă la bordul a- 
cesteia vor avea loc operațiuni cu 
caracter militar — a arătat. în 
Parlamentul de la Ottawa, minis
trul de externe Joe Clark. El s-a 
referit la o recentă declarație a 

l ministrului american al apărării 
/ Caspar Weinberger, — principalul 
I susținător al ideii de a face din 
i această stație una dintre compo- 
’ nentele principale ale Inițiativei de 

apărare strategică — care a ce-
* 
*

*

rut chiar îndepărtarea unor parte
neri „minori" (între care Canada, 
Japonia și R.F. Germania) de la 
realizarea programului tocmai pen
tru că aceștia cer folosirea stației 
spațiale exclusiv în scopuri pașni
ce. Ministrul canadian a afirmat că 
se va adresa direct. în această pro
blemă. secretarului de stat al 
S.U.A.. George Shultz, căruia 11 va 
reaminti că acordul inițial, la care 
a aderat tara șa. prevede expli
cit excluderea activităților militare 
din acest program.

CRIZA DE GUVERN 
DIN PORTUGALIA

Demers al organizației australiene „Poporul 
pentru dezarmare nucleara"

CANBERRA. — Peste 10 000 de 
australieni și-au depus semnătura 
pe o petiție în care se cere re
tragerea rachetelor cu rază medie 

i de acțiune din Europa și interzi- 
ț cerea urgentă a experiențelor cu 
4 arma nucleară. Sprijinim acțiuni- 
’ le îndreptate spre încheierea unui 
ț tratat privind lichidarea rachetelor 
/ cu rază medie de acțiune din Eu- 
1 ropa. relevă documentul, arătînd că 
4 acesta ar fi un pas important pe 
/ calea încetării cursei înarmărilor și 
) începerii procesului de dezarmare, 
i In numele organizației obștești 
1 australiene „Poporul pentru dez- 

armare nucleară", senatorul David

Weight a predat petiția ambasa
delor S.U.A. și U.R.S.S. de la Can
berra.

Concomitent, la chemarea or
ganizației „Programul pentru pace 
de la Canberra", numeroși locuitori 
al capitalei Australiei au luat 
parte la o acțiune „pentru dezar-

LISABONA 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei, Mario Soares, 
a convocat pentru data de 22 aprilie 
Consiliul de Stat, pentru a examina 
implicațiile crizei politice declan
șate prin demisia guvernului Cavaco 
Silva, transmite agenția Taniug. (Po
trivit constituției portugheze. Con
siliul de Stat trebuie convocat în ca
zul în care șeful statului intențio
nează să dizolve parlamentul). Se 
așteaptă ca președintele să informeze 
Consiliul de Stat asupra modului in 
care consideră că poate fi soluțio
nată criza guvernamentală.

La Lisabona a avut loc plenara 
C.C. al P.C. Portughez, care a exami
nat modalitățile de depășire a actua
lei crize politice din țară.

Luind cuvîntul la o conferință de 
presă, secretarul general al partidu
lui, Alvaro Cunhal, a relevat dispo
nibilitatea comuniștilor de a sprijini 
un guvern nou, democratic. Un ast
fel de guvern, a spus el, trebuie for-1 
mat fără a se recurge la alegeri le
gislative anticipate.

r
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CONGRES. La Luanda s-au des
fășurat lucrările celui de-al II-Iea 
Congres al Organizației de tineret 
M.P.L.A. •— Partidul Muncii. Ală
turi de delegații organizațiilor an
goleze au participat și invitați 
străini, intre care și delegația 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din România. 
Participanții au relevat că lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
abolirea neocolonialismului, ra
sismului și apartheidului, împreună 
cu acțiunile în direcția întronării 
păcii și progresului social repre
zintă obiectivele cele mai impor
tante ce stau în fața tinerei genera
ții de pe întreaga planetă.

AMERICA LATINA Cooperarea regională,
stimulator al progresului

Cooperarea regională în America 
Latină urmează să primească în 
curind un nou impuls prin întîlnirea, 
la Montevideo, a președinților Ar
gentinei și Uruguayului. De fapt, se 
speră că va fi vorba de o nouă in- 
tilnire tripartită la nivel înalt din 
conul sudic al Americii, întrucât in 
momentul de față se desfășoară con
tacte diplomatice vizînd și participa
rea Braziliei. Agenda proiectatelor 
convorbiri cuprinde în esență pro
bleme sirhilare celor discutate la 
prima întîlnire tripartită, realizată 
nu demult, ceea ce i-a determinat 
pe observatorii din zonă să aprecieze 
că s-ar urmări lărgirea și consoli
darea înțelegerilor de Ia întîlnirea 
precedentă, soldată cu încheierea la 
Brasilia a unor acorduri apreciate 
drept „istorioe". Aceste înțelegeri au 
fost întărite de „Actul de prietenie, 
democrație, paoe și dezvoltare argen- 
tiniano-brazilian", dat publicității la 
Încheierea vizitei efectuate in Brazilia 
de președintele Argentinei, Râul Al- 
fonsin. Actul respectiv sublinia că 
„dezvoltarea economică este condiția 
necesară pentru înfăptuirea justiției 
sociale, pentru consolidarea păcii și 
democrației".

Ambele înțelegeri au reprezentat o 
continuare nemijlocită a acordului 
de cooperare economică argentiniano- 
brazilian, semnat anterior la Buenos 
Aireș și considerat de observatori 
drept prima etapă spre constitui
rea unei veritabile piețe comune 
sud-americane. Acordul în cauză și-a 
propus ca obiectiv armonizarea eco
nomiilor și apropierea a două țări 
cu circa 160 milioane de locuitori, 
care dispun de infrastructurile in
dustriale și posibilitățile tehnologice 
cele mai dezvoltate din America 
Latină. Cele 12 protocoale de coope
rare, anexe la acord, se referă la 
domenii extrem de variate, de la 
sectoarele tradiționale, cum sînt 
echipamentele și produsele alimen
tare, pină la cele ale tehnologiei de 
vîrf, ca energia nucleară sau aero
nautica.

Cu toate că alcătuiesc un ansam
blu eterogen în ce privește gradul 
de dezvoltare economico-socială și' 
caracterul regimurilor politice, ță
rile Americii Latine sînt confrun
tate cu probleme comune, iar în
cercările de a le soluționa prin 
eforturi conjugate. în consens cu 
interesele de propășire națională, 
constituie de mai mult timp o notă 
dominantă a evoluțiilor și tendin
țelor ce se manifestă în acel spațiu 
geografic. Evident, in cadrul proble
maticii latino-americane se deta
șează — ca sferă de cuprindere șl 
prin influența pe care o au asupra 
evoluției generale — serioasele difi
cultăți din domeniul economic, pen
tru a căror depășire țările conti
nentului caută
cooperare.

Cea mai largă dintre organizațiile 
create in acest scop este Sistemul 
Economic Latino-American (S.E.L.A.),

soluții variate de

care, de-a lungul celor 11 ani de 
cînd a fost creat, a oferit diagnos
tice economice și „rețete" pentru 
soluționarea diverselor dificultăți ale 
celor 26 de membri ai săi. în afară 
de elaborarea unor studii și proiecte 
destinate unei viitoare qtape de 
dezvoltare. Dar activitatea unui or
ganism atit de vast s-a văzut de
seori limitată de marea diversitate a 
membrilor săi sub raportul forței 
economice, opțiunilor politice sau, 
în unele cazuri, chiar al distanțelor 
geografice. De aici încercările de a se 
crea organisme de colaborare eco
nomică in diferite zone ale conti
nentului, reunind un număr de mem
bri relativ mai omogen ca grad de 
dezvoltare și avînd ca atare inte
rese convergente în mai mare mă
sură. Au fost create astfel organiza
ții de cooperare economică ale țărilor 
din America Centrală, ale celor din 
Caraibe sau din zonele andină și 
amazonică, paralel cu înființarea de 
organizații specializate in diverse 
domenii, ca cel al energiei, petro
lului și altele.

Ce-i drept. Brazilia, Argentina șl 
Uruguayul făceau deja parte din- 
tr-o asemenea organizație regională 
(cea a țărilor din bazinul La Plata), 
care n-a ajuns insă niciodată să trea
că dincolo de faza unor declarații ge
nerale de intenții asupra necesității 
cooperării și, eventual, cel mult, a 
unor recomandări tehnice privind 
folosirea resurselor zonei.

După părerea multor observatori, 
lipsa unor progrese notabile în sfe
ra cooperării dintre țările în cauză 
s-a datorat, în primul rînd. imobi
lismului ce a caracterizat guverna
rea dictatorială a militarilor, insta
lată în toate cele trei țări amintite, 
în plus, absolutismul militar a fa
vorizat, în cazul Argentinei și Bra
ziliei, perpetuarea unor rivalități 
mai vechi intre cele două țări veci
ne, situație, bineînțeles, neprielnică 
unor proiecte de integrare econo
mică. Revenirea la regimuri civile, 
rezultate din alegeri libere, a adus 
modificări importante și 
vește opțiunile politice 
de cooperare economică, 
nu este vorba doar de 
zare a cooperării, ci de 
pe baze noi. Astfel. în virtutea în
țelegerilor, Argentina va furniza 
Braziliei gaze naturale printr-o con
ductă care va trece prin Uruguay. 
Cele două țări vor realiza, de ase
menea, proiecte de prospectare și 
exploatare a resurselor petroliere 
pe teritoriul argentinian și vor ter
mina construirea barajului Garăbi, 
pe fluviul Uruguay. Protocolul care 
se referă Ia aeronautică stipulează 
ca industria argentiniană să fabrice 
o parte din avioanele societății bra
ziliene „Embraer". Există, totodată, 
prevederi de cooperare In domeniul 
utilizării pașnice a energiei nuclea
re. Alte protocoale privesc colabo
rarea în biotehnologie, înființarea 
de întreprinderi comerciale mixte.

în ce pri- 
în materie
Mai mult, 
o dinami- 

așezarea ei

reglementarea unor probleme finan
ciare și de investiții etc. Pe scurt, 
un larg evantai de aspecte circum
scrise integrării.

Cel de-al treilea partener, Uru- 
guayul. — țară situată între Argen
tina și Brazilia și avînd. o popu
lație de numai trei milioane de lo
cuitori Ț— a încheiat și el uri acord 
cu Argentina in domeniul comer
țului exterior, prevăzînd ca in vi
itorii patru ani valoarea schimburi
lor bilaterale să ajungă la 2 miliarde 
dolari.

De remarcat că fiecare din cele 
trei țări sud-americane are cite un 
program național de redresare eco
nomică și financiară, înțelegerile în
cheiate la Brasilia apărând drept un 
complement, o modalitate de poten
țare a efortului intern. Este încă un 
aspect care subliniază semnificația 
politică a proiectelor de cooperare 
între țări care au revenit de curind 
la regimuri democratice.

De altfel, proiectata întîlnire tri
partită are de acum și ea înscrise 
pe agendă unele teme de ordin 
politic, cu deosebire analizarea si
tuației din America Centrală. Aten
ția acordată acestei probleme este 
explicabilă nu numai prin încor
darea crescândă din acea zonă, ci și 
datorită faptului că cele trei țări 
alcătuiesc, alături de Peru, „Grupul 
de sprijin" al „Grupului de la Con
tadora", care de peste trei ani caută 
o soluție negociată conflictelor din 
istmul centro-american.

E greu de spus cum vor evolua 
lucrurile pe terenul preconizatei co
operări și care-i vor fi efectele la 
scara continentului. în orice caz, 
proiectata piață comună sud-ameri- 
cană pare să exercite de pe acum 
atracție, judecind după declarația 
ministrului mexican al comerțului 
exterior, in sensul că Mexicul s-ar 
putea alătura înțelegerilor.

Cert este că noua intîlnire la nivel 
înalt prevăzută să se desfășoare în 
capitala Uruguayului intervine într-un 
moment cînd practic 
țiile de colaborare .. __
America Latină trec printr-un pro
ces de primehire, de 
mitor anomalii, de formulare a 
orientări mai realiste, conforme cu 
necesitățile actuale. în cercurile ofi
ciale latino-americarie cîștigâ teren 
ideea că regiunea trebuie să-și repună 
în valoare capacitatea sa de inițiati
vă. fondată pe o strategie comună a 
creșterii și dezvoltării pe termen 
mediu, prioritate avînd acțiunile de 
natură să determine ieșirea din 
cercul vicios al datoriei externe și 
stagnării, stoparea transferului de 
resurse financiare către statele pu
ternic industrializate. Sub o formă 
sau alta, cooperarea regională este 
menită să contribuie la înfăptuirea 
dezideratului, general al statelor la- 
tino-americane de „a înfrunta difi
cultățile prin solidaritate".

ÎN CAPITALA STATULUI MALI 
se desfășoară lucrările Comitetu
lui Executiv al Uniunii Parlamen
tare Africane. Iau parte reprezen
tanți ai 21 de state ale continen
tului. ai O.N.U.. O.U.A., Ligii A- 
rabe. ai altor organizații interna
ționale. Potrivit surselor din Ba
mako, în acest cadru sint dezbă
tute probleme presante ale reali
tății africane. între care la loc de

frunte se situează eforturile de re
dresare economică. Sînt analizate, 
de asemenea, o serie de aspecte po
litice. între care situația din Afri
ca australă, unde continuă să pre
valeze un climat de tensiune ca 
urmare a politicii de apartheid și 
de agresiune promovată de guver
nanții sud-africani.

PRIMA UNIVERSITATE IN
TERNAȚIONALA PENTRU' STU
DIEREA SPAȚIULUI COSMIC, 
înființată la Cambridge (Massa- 
chussetts) va fi frecventată, in pri
mul an de activitate, de 100 de per
soane din R.P. Chineză, Japonia, 
India, U.R.S.S., Canada, S.U.A. și 
din alte țări, tn cadrul universită
ții vor fi studiate probleme tehni
ce, biologice, medicale, juridice și 
altele legate de prospectarea spa
țiului cosmic, relatează agenția 
T.A.S.S.

SESIUNE. La Nairobi continuă 
lucrările celei de-a 10-a sesiuni a 
Comisiei O.N.U. pentru așezări 
umane, în cadrul căreia sînt dez
bătute căile și mijloacele de ac
țiune. la nivel național sau inter-

R.S.A. continua actele agresive
împotriva tarilor vecine

14 (Agerpres). •— într-o 
televizată, ministrul de 
Republicii Zambia, Luke

LUSAKA 
declarație 
externe al 
Mwanashiku, a afirmat că guvernan
ții rasiști de la Pretoria comit in 
continuare acte agresive care repre
zintă un adevărat război nedeclarat 
împotriva țărilor africane vecine, 
provocindu-le mari pagube materia
le, relatează agenția China Nouă. 
Ministrul zambian a precizat că Re
publica Sud-Africană și-a extins ac
tivitățile de destabilizare a țărilor a- 
fricane din „prima linie", transfor- 
mînd întregul sud al Africii într-o 
zonă de tensiune.

Statisticile arată că pină tn pre
zent statele membre ale Conferinței 
de Coordonare pentru Dezvoltare din 
Sudul Africii (S.A.D.C.C.) au înre- 

. gistrat daune de aproximativ 60 mi
liarde dolari — prin distrugeri de 
infrastructură și pierderi în dome
niul comerțului, in principal — ca 
urmare a actelor agresive ale regi
mului minoritar de la Pretoria, a 
spus el.

DAR ES SALAAM 14 (Agerpres). 
— în orașul tanzanian Arusha s-au 
încheiat lucrările Comisiei muncii a 
Organizației Unității Africane, la 
care au participat miniștrii de re
sort din 35 de state ale continentu
lui. A fost ' examinat un raport al 
secretarului general al O.U.A. pri
vind sițuația muncitorilor sud-afri- 
cani, cerindu-se sindicatelor din

de 
de

R.S.A. să-și intensifice acțiunile 
protest împotriva regimului rasist 
la Pretoria. Participanții au adop
tat o declarație de solidaritate cu po
porul sud-african și au cerut secre
tarului general al O.U.A, să contri
buie la mobilizarea opiniei publice 
africane și internaționale împotriva 
regimului rasist de la Pretoria, pen
tru eliberarea deținuților politici și 
a liderilor sindicali deținuți ilegal in 
închisorile regimului de la Pretoria.

MAPUTO 14 (Agerpres). — Bra
zilia iși exprimă întreaga solidarita
te cu statele africane din „prima li
nie" confruntate cu politica agresi
vă și de destabilizare a Africii de 
Sud, a declarat președintele Brazi
liei, Jose Sarney, într-un interviu a- 
cordat publicației mozambicane Tem
po. Condamnăm în mod hotărît ac
țiunile regimului rasist de la Preto
ria împotriva * statelor africane ve
cine, deoarece asemenea acte sînt 
incompatibile cu normele fundamen
tale de coexistentă între state civili
zate — a afirmat Sarney.

Președintele Braziliei a subliniat 
că reglementarea situației din Afri
ca australă și transformarea regiunii 
într-o zonă de pace și cooperare re
clamă in mod necesar îndeplinirea 
rezoluțiilor O.N.U. în privința colo
nialismului și rasismului, eliminarea 
sistemului de apartheid și asigurarea 
independenței Namibiei.

toate organiza- 
regională din

corijare a anu- 
unor

Vasile OROS

Ample manifestații la Seul
Proteste ale populației împotriva intențiilor regimului 

de a perpetua rînduieliie antidemocratice
14 (Agerpres). — In Coreea 
atmosfera politică și socială 
din nou la o cotă ridicată

SEUL 
de Sud, 
se află 
de încordare. în urma anunțării de 
către șeful regimului de la Seul a 
aminării oricăror dezbateri asupra 
modificării „constituției". După cum 
relatează agențiile de presă, el a de
clarat luni că suspendă pentru doi 
ani discuțiile privitoare la cererea 
partidelor de opoziție și a păturilor 
largi ale populației de a se proceda 
la alegerea directă a șefului statu
lui sud-coreean. Ceea ce înseamnă 
că la alegerile din februarie anul 
viitor, președintele va fi desemnat, ca 
și mai înainte, în cadrul unui cole-

giu restrins de electori, dominat de 
forțele regimului.

în semn de protest față de aceste 
planuri, la Seul au fost organizate 
mitinguri și demonstrații. Unul din
tre liderii cunoscuti ai opoziției, Kim 
Yong Sam, a cerut să aibă de urgen
ță o întrevedere cu Chun Du Hwan, 
șeful actualului regim, pentru a cu
noaște motivul real al evitării unei 
consultări populare directe. Noua 
grupare politică Partidul Democratic 
Unificat a făcut apel Ia intensifica
rea campaniei pentru revizuirea 
„constituției". Toate organizațiile de
mocratice se pronunță ferm împotri
va continuării sistemului electoral in 
vigoare.

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI

Mii de muncitori amenințați cu concedierea
VIENA 14 (Agerpres). — Adminis

trația filialei'austriece a concernului 
„Philips" a anunțat reducerea locu
rilor de muncă la uzina sa din 
Vlotzersteige, din apropiere de Vie- 
na, 400 de muncitori urmind să pri
mească înștiințarea de concediere. In 
condițiile înrăutățirii situației pe 
piața forței de muncă din această 
tară, noii concediați practic nu vor 
putea găsi o slujbă. Potrivit statisti
cilor oficiale, peste 200 000 de per

soane caută în prezent zadarnic un 
loc de muncă in Austria.

HELSINKI 14 (Agerpres). — 3 000 
de muncitori de la compania finlan
deză constructoare de nave „Veart- 
•sil Meriteollisuus" au declarat o gre
vă de protest împotriva programelor 
de Concedieri anunțate de conduce
rea firmei. Greviștii cer administra- 
.ției să renunțe la aceste planuri și 
să respecte dreptul la un loc de 
muncă al salariaților firmei.

național, in vederea rezolvării pro
blemelor celor ce nu beneficiază de 
locuințe corespunzătoare. Țările în 
curs de. dezvoltare, se arată în
tr-un document al comisiei, sînt 
în mod deosebit afectate de a- 
ceastă situație, cei fără adăpost re- 
prezentînd aproximativ o treime 
din populația totală. în cadrul dez
baterilor s-a subliniat rolul major 
al sectorului public în asigurarea 
unor condiții normale de locuit.

MESAJ. Intr-un mesaj radiodi
fuzat adresat poporului nepalez cu 
prilejul Anului nou lunar, regele 
Birendra, subliniind necesitatea 
promovării dialogului politic pentru 
reducerea stărilor de tensiune din 
lume, s-a pronunțat pentru adop
tarea de măsuri Itț direcția elimină
rii prăpastiei care desparte națiu
nile sărace de cele bogate.

MITING ELECTORAL. Fostul 
senator american Gary Hart și-a 
depus oficial candidatura la înves
titura Partidului Democrat pentru 
viitoarele alegeri prezidențiale. în 
cadrul unui miting electoral des
fășurat în orașul Denver, capitala 
statului Colorado. Este pentru a 
doua oară cînd Hart își anunță can
didatura. la precedentele alegeri el 
fiind depășit de Walter Mondale.

CERERE DE ADERARE LA 
C.E.E. Turcia și-a prezentat în 
mod oficial Cererea de aderare Ia 
Comunitatea Economică (vest-)

Europeană. Cererea a fost înmi- 
nată președintelui : în exercițiu al 
Consiliului ministerial al C.E.E., 
ministrul de externe al Belgiei. Leo 
Tindemans. de către Aii Bozer. mi
nistrul t’Xrc însărcinat cu proble
mele europene. Leo Tindemans a- 
nunțase anterior că va da curs, fără 
nici o discriminare, acestei cereri, 
inaintînd-o Consiliului ministerial. 
Acesta va trebui să decidă (prin
tr-o majoritate simplă) dacă se va 
cere Comisiei executive a C.E.E. 
avizul necesar pentru începerea 
negocierilor între cele două părți, 
care oricum ar dura mai multi ani.

PREGĂTIRI. într-un interviu a- 
cordat agenției A.C.T.C., purtătorul 
de euvînt al Comitetului Olimpie 
al R.P.D. Coreene și-a exprimat 
speranța In reluarea cit mai cu
rind posibil a noii runde de con
vorbiri de la Lausanne, dintre re
prezentanții Nordului și Sudului 
Coreei, cu privire la găzduirea in 
comun a celei de-a 24-a ediții, a 
Jocurilor Olimpice. Subliniind că 
problema se cere soluționată efec
tiv. .cit mai repede, purtătorul de 
euvînt a făcut cunoscut că R.P.D. 
Coreeană se pregătește intens în 
vederea creării celor mai bune 
condiții pentru sportivii partici
pant!. Se află în curs de amena
jare satul sportiv, un stadion po
livalent de 150 000 de locuri, con
comitent cu reamenajarea, extin
derea și modernizarea sălilor și in
stalațiilor sportive existente.

EGALITATE NUMAI LA MUZEU?
Numeroaselor muzee ale Wa

shingtonului, de la vestitele Ga
lerii Naționale de Artă la i nu mai 
puțin vestitul Muzeu al Spațiului 
Cosmic, li s-au adăugat, zilele aces
tea, unul nou, poate unicul de acest 
gen : Muzeul Național „Femeile in 
artă". Scopul său ? Acela de a 
combate discriminările față de fe
mei in lumea artelor. întemeie
toarea și președinta noii instituții, 
Wilhelmina Holladay, a declarat, cu 
prilejul inaugurării, că muzeul a 
fost conceput „nu numai pentru a 
aduce in sălile sale publicul, ci și 
pentru a corecta o nedreptate". 
„Există, a spus ea, un vid de cu
noștințe in ceea ce privește operele 
de artă create de femei, atit in zi
lele noastre, cit și de-a lungul 
istoriei".

Pasiunea binecunoscută a ameri
canilor pentru statistici s-a ade
verit și de această dată prin dez
văluirea constatării că, din fiecare 
o sută de lucrări artistice expuse 
in muzeele din S.U.A., intre 90 și 
95 la sută sint creația unor bărbați. 
Pentru a prezenta o imagine mai 
veridică a creativității artistice fe
minine, ca o primă manifestare de 
anvergură, in sălile noului muzeu 
a fost organizată o expoziție cu- 
prinzind peste o sută de picturi și 
sculpturi din perioada 1830—1930, 
aparținind unor remarcabile plasti- 
ciene americane, ca Sarah Peale, 
Lilia Cabot Perry sau Catherine 
Driver ; de asemenea, urmează ca, 
pe rind, fiecare din statele care in
tră in componența S.U.A. 'să pre
zinte aici cele mai valoroase opere 
de artă create de femei originare 
din statul respectiv ; in fine, o bi
bliotecă specială, de asemenea uni
că in felul său, va sta la dispoziția 
cercetătorilor dornici să investi
gheze universul artei plastice fe
minine.

Pe scurt, o inițiativă intru totul 
lăudabilă.

Numai că... Numai că inaugurarea 
muzeului a oferit presei americane 
ocazia unor reflexii amare asupra 
inegalității femeilor in viața artis
tică, dar și in multiple alte dome
nii : pe planul invățămintului, al 
folosirii miinii de lucru, al organi
zării in sindicate, al alegerii unei 
profesiuni etc., etc.

Potrivit datelor oficiale, deși fe
meile formează in prezent 43 la 
sută din forța de muncă americană, 
ele primesc, in medie, doar 65 la 
sută din salariul unui bărbat pen
tru prestarea aceleiași munci — 
diferența in ceea ce privește sala
rizarea aducind in seifurile diferi
telor corporații un profit suplimen
tar anuaT de 60 de miliarde de do
lari! Potrivit acelorași date, 3,5 
milioane de femei sint considerate 
ca făcind parte din categoria per
soanelor extrem de sărace. Rata 
șomajului in rindul femeilor este 
mult mai ridicată decit in rindul 
bărbaților (deși și in ceea ce ii pri
vește pe aceștia procentajul este, 
cum se știe, substanțial), femeile 
de culoare și cele de origine hispa
nică sau aparținind altor etnii mi
noritare aflindu-se intr-o situație 
și mai grea.

Pentru curmarea acestei stări de 
lucruri, organizațiile de femei din 
S.U.A. izbutiseră, in urmă cu clțiva 
ani, să determine Congresul • să 
adopte un amendament la Constitu
ție, „Equal Rights Amendament" 
(E.R.A.), care statua egalitatea de
plină in drepturi a femeilor cu 
bărbații. Ca să intre însă in vigoa
re, era nevqie ca, intr-o anumită 
perioadă, acest amendament să în
trunească adeziunea a trei pătrimi 
din statele federale. Oricit de greu 
ar părea de crezut, mentalitățile 
retrograde, vetuste s-au dovedit 
atit de adine înrădăcinate incit 
acest obiectiv nu a putut fi atins, 
datorită diferitelor manevre și 
subterfugii la care au recurs ad
versarii emancipării femeilor.

Si așa se face că nu numai in 
practică, dar și pe plan legal, pe 
plan juridic discriminarea față de 
femei continuă să rămină un fapt 
real, un adevăr dureros pe care 
nimeni nu-l poate nega. Desigur, 
egalitatea in drepturi in ceea ce 
privește poziția femeii in viața ar
tistică este, cum spuneam, un lu
cru vrednic de laudă. Dar ajunge 
numai atit ? Dezideratul egalității 
se cere înfăptuit și dincolo — mai 
ales dincolo ! — de porțile mu
zeelor.

R. CAPLESCU
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