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Succese de prestigiu
pe întreg cuprinsul țârii
BOR.ZEȘTI

Angajamentul — îndeplinit și depășit
Ne aflăm la întreprin
derea de utilai chimic
Borzești, unitate repre
zentativă a industriei
județului Bacău. în aceste zile premergătoa
re sărbătorii de la 1 Mai,
colectivul de aici mun
cește cu dăruire și
abnegație pentru a În
registra noi succese in
întrecerea socialistă. Li
vrarea înainte de terme
nele planificate a vaselor
de înaltă presiune pentru
instalațiile de gaze natu
rale de la întreprinderea
de gaz metan Mediaș, a
agregatului de uscare a
aerului pentru Combina
tul petrochimic Midia și
a unui mare număr de
cisterne pentru transpor
tul apelor amoniacale
unor unități ale indus
triei noastre chimice și
petrochimice constituie o
mărturie grăitoare în
acest sens.

— A devenit o tradiție
ca în fiecare an să întîmpinăm
sărbătoarea
muncii prin faDte de
muncă deosebite — ne
spune inginerul Constan
tin Uzum, directorul în
treprinderii. în toate ate
lierele si secțiile unității
noastre, perioada pînă la
1 Mai constituie o peri
oadă a producțiilor record.
Primul și cel mai însem
nat record l-am înregis
trat chiar in aceste zile,
cînd am încheiat lucrări
le la instalația pentru fa
bricat hîrtie de scris și
tipărit, instalație de mare
complexitate si tehnicita
te ce constituie o premie
ră tehnică pentru indus
tria noastră. Ea a si fost
expediată Combinatului
de celuloză și hîrtie Letea din Bacău; Cu aceas
ta. ne-am îndeplinit unul
din principalele noastre

angajamente asumate in
întrecerea socialistă.
— Cine sînt realizato
rii acestei instalații 9
Specialiștil si muncitorii noștri, Aș aminti
dintre aceștia ;pe maiștrii
Mihai Iancu și Mircea
Botezatu. pe muncitorii
Vasil e Rusu și Vasile
Popa, pe șeful! de atelier
Petre Grecu. pe toți ceilalți care și-au făcut din
plin datoria.
Parcurgînd secțiile de
cazangerie și montaj,
unde prind contur noi și
importante utilaje pen
tru unitățile din industria
chimică și petrochimică,
atenția este atrasă de o
lucrare de dimensiuni
impresionante. Este vor
ba de coloanele de frac
ționare de mare capaci
tate destinate Combinatu
lui petrochimic Brazi.

„Lucrările sînt foarte avansate. Vom livra si aceste utilaje cu mult îna
inte de termenele prevă
zute — ne spune direc
torul întreprinderii. Este
angajamentul nostru, a!
întregului colectiv, pa
care îl vom onora prin
fapte".
în acest scop se folo
sesc noi tehnologii de fa
bricație. se concep dis
pozitive care conduc Ia
creșterea productivității
muncii, sînt mecanizate
lucrările pentru efectua
rea cărora se depunea
multă muncă manuală.
De altminteri, pe seama
creșterii
productivității
muncii, oamenii de aici
au realizat, peste preve
derile planului la zi. cir
ca 100 tone de utilaje teh
nologice pentru industria
chimică. (Gheorghe Bal
tă).

în cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la Consfătuirea
de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme economice s-a formulat încă
o dată cerința de a se acționa — de la nivelul ministerelor și pină la
cel al întreprinderilor — pentru perfecționarea activității de conducere,
apreciindu-se, pe bună dreptate, că nerealizările din prima parte a anu
lui sînt legate și de lipsurile din activitatea de conducere și organizare.
Această cerință formulată de secretarul general al partidului vizează
INTRODUCEREA UNEI CONCEPȚII NOI ÎN MUNCA DE CONDUCERE,
prin imprimarea unui caracter mai angajant, mai eficient actului de
conducere, prin rezolvarea operativă a problemelor cu care se confruntă
unitățile și nu prin așteptarea acumulării lor cind, practic, chiar și cele
mai bune soluții nu mai pot avea eficiență deplină.
Evident, introducerea unei concepții noi, revoluționare în munca de
conducere vizează și activitatea consiliilor oamenilor muncii din între
prinderi, care reprezintă unitatea de bază a economiei naționale. Iată de
ce ne-am propus să efectuăm o investigație pe această temă : CUM
INTERVIN, CUM SOLUȚIONEAZĂ CONSILIILE OAMENILOR MUNCII
PROBLEMELE PRESANTE, IMEDIATE CU CARE SE CONFRUNTĂ
ÎNTREPRINDERILE ?

„Cheia unei problemecheie". iaPtul că ne realizăm lună
de lună sarcinile de plan, că Ia sfîrșitul trimestrului I înregistrăm impor
tante depășiri la toți indicatorii — ne
spune Vasile Suciu, prim-vicepreședinte al consiliului oamenilor
muncii, directorul întreprinderii de
piese de schimb și utilaje pentru
industria chimică din Satu Mare —
constituie o dovadă că organul
nostru de conducere colectivă solu
ționează operativ problemele cu care
se confruntă, analizînd pentru re
zolvarea lor toate variantele posibile.
N-am să teoretizez, ci am să dau
un exemplu concludent : rezolvarea
„locului ingust" pentru producția
de roți dințate. Știți oe-a reprezen
tat și ce reprezintă pentru noi so
luționarea acestei probleme ? O
„cheie" sigură pentru îndeplinirea
sarcinilor de plan pe acest an și
pe întregul cincinal".
Acum totul pare simplu. Dar cite
eforturi s-au făcut ca producția

acestui important reper, care ee
execută în multe tipodimensiuni, să
se desfășoare normal ? O vreme — și
aceasta a fost cam lungă — unitatea
a apelat la diverse întreprinderi din
județ și din țară spre a executa în
cooperare aoest produs. Dar, para
lel cu tot felul de neca’zuri, cu fon
duri mari cheltuite pentru transport,
intervenea mereu obișnuita „aștep
tare la rind" pentru onorarea co
menzilor. Analizînd recent această
problemă, consiliul oamenilor mun
cii a hotărît să pună capăt acestor
paleative. Cum ? Prin crearea, cu
forțe proprii, a unui atelier de roți
dințate in cadrul uneia din secțiile
existente. Mai exact, prin folosirea
intensivă a suprafețelor de produc
ție. Și astfel soluția pentru evi
tarea
multdiscutatului „loc în
gust" a fost găsită. Și eficien
tă, și rapidă. Toți membrii con
siliului oamenilor muncii au parti
cipat la inventarierea mașinilor exis
tente în alte secții și care ar fi
putut contribui la dotarea noului
atelier. Ba unii au extins „documen-

tarea" și In alte unități din județ și
din țară. în acest mod au fost găsite
mașini de danturat intr-o stare
foarte bună și care mai mult stă
teau decît produceau. îneît, pină la
urmă, pentru echiparea completă a
noului atelier, care va dubla pro
ductivitatea muncii la acest reper,
mai e nevoie doar de cinci mașini
noi. Procurarea acestora s-a făcut,
evident, cu mai multă ușurință și
în prezent atelierul a și inceput să
lucreze parțial.
Ceea ce a caracterizat activitatea
consiliului oamenilor muncii in re
zolvarea acestei probleme este mo
dul in care fiecare membru al
său s-a implicat In soluționarea
ei. Cînd a fost vorba de pre
gătirea unor muncitori pentru ma
șinile de danturat, printre cei care
s-au oferit au fost și unii membri
ai consiliului oamenilor muncii. Dar
nu numai in rezolvarea acestei pro
bleme s-au implicat direct membru
organului de. conducere colectivă, ci
în toate care apar mai. dificile : în
cele vizînd relațiile cu furnizorii ;
in cele legate de asigurarea asis
tenței tehnice a produselor livrate
beneficiarilor ; în cele referitoare la
analizarea calității produselor. Pen
tru consiliul oamenilor muncii de
aici nu există problemă de nerezol
vat. există moduri eficiente de a
gindi și acționa pentru soluționarea
lor. Și nu numai de director sau
lnginer-șef, ci de întregul orga
nism care a fost învestit să asigure
conducerea colectivă a întreprinderii.

Anchetă realizată de
Constantin PRIESCU,
Octav GRUMEZA, D. PRUNA
și Candiano PRICEPUTU

(Continuare in pag. a III-a)

niat că dezvoltarea continuă a con
lucrării româno-iugoslave pe tărim
politic, economic, tehnico-științific,
cultural și în alte sfere de activi
tate este în interesul popoarelor
noastre, al progresului și prosperită
ții ambelor țări, servește cauzei pă
cii, înțelegerii și cooperării in
Balcani, Europa și în întreaga lume.
în cadrul schimbului de păreri a
fost relevată identitatea punctelor de
vedere dintre România și Iugoslavia
asupra principalelor probleme ale
vieții internaționale.
La primire a participat George
Homoștean, ministru de interne.
A fost de față Boro Denkov, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

IALOMIȚA :
Producție suplimentară
cu consumuri reduse

• în cea mai mare parte a țării timpul
s-a îmbunătățit, ceea ce impune inten
sificarea la maximum a însămînțărilor

După ce au realizat sarcinile pe
primul trimestru la productia-marfă
cu două zile mai devreme, colecti
vele muncitorești din județul Ialo
mița obțin ș; în luna aprilie impor
tante depășiri de plan, livrind la
export, în devans. produse in valoa
re de peste 2( milioane lei. în pe
rioada care a trecut din acest an s-au
obținut peste prevederi 135 mc pre
fabricate din beton armat, 243 000 că
rămizi, 108 mc cherestea, 25 000 tone
nutrețuri combinate, 14 tone fire de
bumbac. 2 000 mp țesături, produse
electrotehnice, confecții textile și
altele. Aceste succese, pe care oame
nii muncii din județul Ialomița le
dedică zilei de 1 Mai, s-au obținut
în condițiile realizării unor impor
tante economii de materii prime și
materiale, energie electrică și com
bustibil. Se evidențiază în mod deo
sebit muncitorii și specialiștii de la
întreprinderea de ferite Urziceni,
întreprinderea de ulei și Filatura de
bumbac Slobozia, Antrepriza poduri
dunărene și întreprinderea de ami
don, glucoză și drojdie de panificație
Țăndărei. (Mihai Vișoiu).

• Pentru recuperarea rămînerilor în
urmă și încheierea semănatului într-un
timp cît mai scurt, esențial este ca în
fiecare unitate agricolă să se asigure or
ganizarea temeinică a întregii activități
din cîmp, astfel îneît zilnic vitezele de
lucru stabilite să fie depășite substanțial

IAȘI : Noi capacități
de producție

MANGALIA : Realizări
ale navaliștilor

Cum soluționează consiliile
oamenilor muncii
problemele majore ale producției

zidiului Comitetului Central al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
un cald salut, împreună cu urări de
succes in întreaga sa activitate, de
progres și prosperitate pentru po
porul român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a adresat tovarășilor
Sinan Hasani și Milanko Renovița
un salut călduros și cele mai bune
urări de succes în activitatea con
sacrată progresului și bunăstării po
poarelor Iugoslaviei prietene.
în timpul întrevederii au fost evi
dențiate tradiționalele relații de prie
tenie și colaborare dintre România
și Iugoslavia, care, în spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul intilnirilor la cel mai înalt nivel, cu
nosc un curs ascendent. S-a subli

FIECARE CEAS - FOLOSIT DIN PUN
l'IMHl ACCELERAREA SEMĂNĂM!

în cinstea zilei de 1 Mai, colecti
vele de muncă din cadrul Trustului
de antrepriză generală construcții
industriale Iași, care iși desfășoară
activitatea pe raza a patru județe
din Moldova, depun eforturi susți
nute pentru a realiza la timp sarci
nile de investiții ce le revin, ptinind
astfel în funcțiune noi capacități de
producție. Astfel, in secția țevi su
date și trăgătorie a întreprinderii
metalurgice din Iași s-a predat be
neficiarului o nouă capacitate pen
tru fabricarea țevilor din otel sudate
longitudinal. Pentru același benefi
ciar sînt avansate lucrările și la o
altă capacitate pentru fabricarea de
țevi trase la rece. De curind a fost
dată in funcțiune și o nouă capa
citate de producție ia întreprinderea
de articole tehnice din cauciuo din
Botoșani. (Manole Corcaci).

Întreprinderea de moșini-unelte din Arad : secvență de muncă din secția montaj final
Foto : Sandu Cristian

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, joi, pe
Dobrosiav Ciulafici, secretar federal
pentru afacerile interne al R.S.F. Iu
goslavia, aflat in vizită în țara noas
tră. Oaspetele a fost însoțit de
Petar Palkovlievici, secretar pentru
afacerile interne al Provinciei Socia
liste Autonome Voivodina.
Secretarul federal iugoslav a mul
țumit pentru întrevederea acordată
și a arătat că îi revine plăcuta mi
siune de a transmite tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din partea to
varășului Sinan Hasani. președintele
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, și tovarășului
Milanko Renovița, președintele Pre

Navaliștii de la Mangalia raportea
ză in pragul apropiatei sărbători a
muncii de la 1 Mai un remarcabil
succes în producție : la noul doc de
reparații pentru nave de mare tonaj
au fost atinși parametrii tehnicoeconomici prevăzuți in proiect. Ca
urmare, capacitatea de reparații va
crește de 5 ori.
Prezentindu-ne acest succes, inginerul-șef al unității, Nicolae Bocăneală, ne spune că, de la începutul
anului și pină în prezent, in noul
doc au fost reparate și predate in
exploatare 20 nave de diferite tipuri
și capacități, iar în prezent se exe
cută lucrări Ia alte 10 nave. între
acestea se numără mineralierele de
65 000 tdw „Bechet" și „Bujoreni",
precum și macaraua plutitoare „Her
cules" de 100 tone/forță. Ca un rezul
tat direct al realizării parametrilor
proiectați la noua investiție, navaliș
tii din Mangalia raportează realizarea
planului la activitatea de reparații
de la începutul anului și pînă în
prezent in proporție de 102,2 la sută.
(George Mihăescu).

• Pretutindeni specialiștii au datoria
ca prin prezența permanentă în mijlocul
mecanizatorilor să asigure respectarea
cu strictețe a tehnologiilor și executarea
lucrărilor la un înalt nivel calitativ

LUCRĂTORI DIN AGRICULTURĂ!

Folosiți din plin timpul prielnic
lucrînd zi și noapte pentru a intensifica
la maximum ritmul însămînțărilor!
Respectați cu strictețe tehnologiile,
calitatea lucrărilor!
IN PAGINA A III-A : Relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"
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Orizont de gîndire, de acțiune
Care sînt mentalitățile, bariere
le psihologice de învins, cum
rcțisește noul să prindă rădă
cini ? Ce valori morale trebuia
puse în mișcare pentru a stimula
și asigura vigoarea acestui proces
deosebit de complex pe care il
parcurge economia noastră 1 Sînt
doar o parte dintr-o suită de
întrebări la care și-a propus
să afle răspunsuri o investi
gație sociologică recent între
prinsă Ia întreprinderea mecanică din Plopeni, județul
Prahova.
Sigur, nu ne aflăm în fața
unui fapt singular. Destule strădanii
ți din alte colective converg spre
opțiunea pentru tehnicile moderne
de Investigare a unor domenii da
muncă, de viață. încercarea de a
afla vectorul acestor fenomene,
cursul realității ți prin astfel de
mijloace oferă destule sugestii
pentru orientarea energiilor In di
recții cît mal eficiente, în măsură
să fructifice potențialul de gîndire,
creativ. Mai puțin obișnuit pentru
cercetarea întreprinderii prahove
ne este faptul că, în urma unui
prealabil acord al factorilor de con
ducere, ea a fost extinsă și în două

I

unîtăți colaboratoare de profil. Cu
aceeași grijă pentru a decela ex
periența valoroasă, destinată gene
ralizării. De a afla obstacolele care
mai frînează aplicarea in practică
a principiilor moderne de condu
cere, de organizare, de producție.
Această preocupare de substanță

și pentru ce se lntîmplă în „ogra
da" vecinului aduce în lumină,
înainte de toate, noul tip de re
lații umane care prind rădăcini tot
mai trainice în societatea noastră.
Relații in care interesul general
primează, trebuie să primeze. In
care se afirmă tot mai mult conști
ința colectivității In slujba intere
selor colectivității. întreg* format
din mii și mii de particule, cu rol
distinct, precum particulele armo
nios organizate ale materiei. înțe
legerea acestei armonii, capacitatea
de a privi dincolo de „parcela"
personală ori departamentală re

prezintă sîmburele de imensă va
loare, cu mare speranță de viață,
care trebuie cultivat cu grijă de
grădinar peste tot, ajutat să germi
neze și să genereze uri climat care
să dezvolte necontenit asemenea
atitudini înaintate.
Spunem aceasta deoarece re
cursul la realitatea trăită arată
că mai sînt încă oameni pri
zonieri ai propriului „cerc de
fier", ai intereselor mărunte,
egoiste. Cărora le vine greu
să priceapă — ori nu fac efor
tul să priceapă — că într-o
economie atit de diversificată
ca a noastră lipsa de orizont asupra
generalului, lipsa de efort în desci
frarea tuturor articulațiilor pentru
menținerea acestora într-o stare
de funcționare optimă se răzbună.
La o întreprindere specializată
în echipamente hidraulice sint
aduse spre recondiționare niște
piese de la o altă unitate. „Da,
treaba ține de meseria noastră, zic
cei solicitați. Dar... nu vă putem
ajuta...". „Cum asta ?“ — se miră
solicitanțli. Noi lucrăm numai se
rii mari, iși pledează cauza așii în

Ilie TANASACHE
(Continuare în pag. a IV-a)
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t se spune, In mod obiș
nuit, „Muzeul sticlei și por
țelanului". în fapt, denu
mirea oficială este „Gale
ria de artă contemporană
sticlă și porțelan" și ocupă
o latură spațioasă a Muzeu
lui orașului Dorohoi. Oa
meni de inițiativă ți cu
dragoste de frumos au
semnat „certificatul de
naștere" al acestei galerii
de artă o dată cu în
ființarea, în 1985, a unei
tabere de creație în aria
sticlei
și
porțelanului.
Participanți : creatori de
la întreprinderea de sti
clărie și porțelan din Doro
hoi și creatori din Bucu
rești. membri ai Uniunii
artiștilor plastici. Roadele
primilor doi ani de activita
te ai taberei au întrecut
toate așteptările, galeria
anume amenajată în cadrul
muzeului din Dorohoi fiind
înzestrată cu obiecte de
artă frumoase in care
sticla și porțelanul au fost
topite și modelate in for
me și culori inspirate.
Semnatari : Dionisie Popa,
Ioana Șetran.
Cornelia
Moldoveanu, Ion Cadar și
alți bucureșteni, alături de
localnici, precum Vale
rian Țopa, Maria și Au
relian Antal, Mihai Debeli,
Cătălin Hreniuc și multi
alții. Datorită plăsmui
rilor lor din sticla de

opal sau rubin, din albul
Imaculat al porțelanului,
întîlnim In galeria de la
muzeul din Dorohoi lucrări
sugestive — de la feeria
basmelor din copilărie pînă
la zborul de rindunică —
întrupate In tot atîtea Îm
pliniri ale artei.
De la „Muzeul sticlei și

deși întreprinderea este
tinără. fiind una din miile
de ctitorii ale „Epocii
Nicolae Ceaușescu", ea a
devenit, prin produsele
sale, pe cit de frumoase, pe
atit de utile, din sticlă și
porțelan. din ceramicămenaj și ceramică popu
lară, o prezență familiară

pentru a negocia și con
tracta. Iar galeria de la
muzeul orașului. în conti
nuă îmbogățire, prin tabe
rele anuale de creație, ca
și expoziția mereu înnoită
a întreprinderii constituie
o binevenită și necesară
„punere în temă" cu pa
sionantul perimetru al piă-

DOROHOI

Un nou destin industrial
porțelanului" — cum In
mod obișnuit I se spune —
am purces la obîrșia aces
tor creații — Întreprin
derea de sticlărie și porțe
lan, unde se Înfățișează
privirii un larg evantai de
articole din sticlărie și
porțelan, multe dintre ele
ingenios Împodobite cu
motive preluate de pe șter
garele și covoarele popu
lare. Și ne-am dat seama
că nu intîmplător tocmai
aici, la Dorohoi, s-a născut
ideea înființării unei tabe
re și a unei galerii de artă.
Pentru că aici, la Dorohoi,

în fiecare casă, dar și re
numită pe piața inter
națională. Șl aceasta, în
tr-un timp atit de scurt
tncît nici localnicilor din
virsta de mijloc a Dorohoiului parcă nu Ie vine să
creadă că numele prăfuitu
lui și incremenitului lor
tirg de odinioară a ajuns
să fie cunoscut și rostit cu
respect pină dincolo de
fruntariile țării, că firme
faimoase din S.U.A. și Ca
nada, din Anglia, Spania și
R.F. Germania, din multe
alte țări ale lumii
iși
trimit aici reprezentanți

mădirii sticlei și porțela
nului.
Am pătruns și noi In
acest perimetru, mai bine
zis în mijlocul colectivului
de muncă de aici, un colec
tiv tînăr ca însăși între
prinderea, așa cum arăta
și raportul comisiei de va
lidare la recenta conferin
ță de dare de seamă și
alegeri de partid, cind
numai trei din delegații
prezenți erau in vîrstă de
peste 50 de ani, cei mai
mulți fiind sub 30—35 de
ani. însoțiți de secretarul
comitetului da partid, Sava

Băetu, maistru sticlar, unul
din cei mai buni specialiști
în domeniu, și de inginerul-șef Dumitru Voicu —
„buzoian de baștină, fabri
cant de ciment Ia Tașca —
Bicaz, dar atit de pasionat
de ceramica fină incit nu
puteam să nu vin aici",
cum ne spunea el — am
poposit, mai întîi, la cup
toarele scăpărind solar. In
jurul lor, rinduiți ca în
tr-un
carusel,
sticlarii
mînuiesc țevile de suflat ca
într-un joc legănat de tul
nice. Dar în loc de armonii
sonore, din magma incan
descentă ei dau la iveală,
cu iscusință și migală,
obiecte diafane care incin
tă privirea.: pahare de tot
felul, cu și fără picior,
zvelte sau bondoace, ca
niște ghiocuri, vaze de
flori, veioze sau bibelouri.
Maistrul sticlar, secretarul
de partid, ne spune :
— Oricit ne-am mecaniza
și automatiza producția —
ceea ce am făcut și facem
in continuare, potrivit pro
gramului de organizare ști
ințifică și modernizare —
nu se va putea renunța
ușor Ia suflătorul de sticlă.
Nu este o simplă meserie,
Petre POPA
Euqen HRUȘCA

(Continuare in pag. a Ii-a)
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IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

Întreaga activitate de partid
concentrată
asupra realizării sarcinilor economice

î«:

mentară de 200
milioane
Desigur, îndeplinirea planului și a
angajamentului asumat depinde,
mare măsură, in prunul rind.
eficiența activității de conducere,
perfecționarea stilului de muncă
organelor și organizațiilor de partid
pentru concentrarea intregii activi
tăți politico-organizatorice și edu
cative spre mobilizarea comuniștilor,
PRODUCȚIA FIZICA — ÎNDE
a tuturor oamenilor muncii la reali
PLINITA ZILNIC, INTEGRAL. „Pen
zarea exemplară a sarcinilor eco
tru îndeplinirea exemplară a pla
nomice ce le revin. în acest sens,
nului la producția fizică — sarcină
inclusiv in cadrul unităților despre
prioritară și pentru colectivul în
care discutăm, consider că sint incă
treprinderii noastre — comitetul de
mari .posibilități de îmbunătățire a
partid a considerat că principala
activității comitetelor de partid, a
cale o constituie mobilizarea specia
organizațiilor de bază, legate, in
liștilor. a tuturor comuniștilor la
principal, de aplicarea cu perseve
aplicarea cu rigurozitate a măsurilor
rență, fără . tărăgănări și aminări a
prevăzute în programul de perfec
măsurilor stabilite. Dar. bineînțeles,
ționare a organizării și modernizare
asemenea posibilități există și în
a producției — ține să sublinieze
munca noastră, a biroului, a secre
maistrul Leontina Mihuță, secretarul
tariatului comitetului municipal de
Recent, Comitetul orășenesc de
comitetului de partid de la între
partid. In prima sa ședință, bi
partid Isaccea din județul Tulcea a
prinderea de tricotaje „Miorița". Ca
roul
comitetului
municipal de
analizat. într-o plenară, modul în care
atare. în cadrul conferinței comite
partid, ținînd seama de cri ti
tului de partid s-a examinat cu
organele și organizațiile de partid, de
cile, observațiile și sugestiile făcute
sindicat și U.T.C., consiliul popular,
exigență modul în care se înfăptu
în cadrul conferinței municipale de
consiliile oamenilor muncii din uni
iesc aceste măsuri menite să de
partid, a stabilit măsuri care să
tățile economice acționează pentru
termine perfecționarea tehnologiilor
FORTELE PRINCIPALE — SPRE
asigure
îndeplinirea
fiecărei
hotărîri
soluționarea scrisorilor, precum și a
de fabricație, modernizarea și ridi
OBIECTIVUL PRINCIPAL. „Fap
adoptate, eficiența fiecărei acțiuni
sugestiilor și propunerilor făcute in
carea nivelului calitativ al produse
tul că anul trecut industria muni
politioo-organizatorice ce va fi înaudiențe de oamenii muncii. Analiza
lor. programarea, organizarea și co
cipiului nu și-a realizat integral
treprinsă. Am stabilit astfel o serie
a relevat faptul că, în anul trecut
ordonarea judicioasă a proceselor de
planul la export pe devize libere
de măsuri ca, în cadrul instruirii
și in perioada care s-a scurs din
producție. Drept urmare, comitetul
dezvăluie că unele organizații de
noilor organe alese, să promovăm
1987, această importantă activitate
de partid, împreună cu consiliul oa
partid și organe de conducere colec
mai
larg
schimbul
de
experiență,
s-a bucurat de o atenție susținută.
menilor muncii au luat măsuri pen
tivă, între care și cele din unitatea
prin
consfătuiri,
vizite,
demonstrații
„Complexitatea ariei de probleme cu
tru
accentuarea
însușirilor
calitativ#
noastră, nu au acționat cu toată
la fața locului, în care să fie pre
care se confruntă comitetul orășe
ale noilor produse încă din faza de
răspunderea
pentru
îndeplinirea
zentate acțiunile și metodele va
nesc de partid, consiliul popular
acestui important indicator — . ne
loroase, din munca organelor și or
impune realizarea unui dialog con
spune maistrul Avram Bugnar.
ganizațiilor di partid, ce se cer
tinuu, multilateral cu cetățenii,
searctarul oomitetului de partid de
cunoscute
ș!
extinse.
De
asemenea,
atragerea lor la înfăptuirea obiecti
la Combinatul pentru prelucrarea
em stabilit să permanentizăm anali
velor ce ni le propunem. Scrisorile
lemnului Oradea. Dezbaterile din
zele lunare desfășurate' cu întregul
oamenilor muncii, problemele ri
adunările de dare de seamă și ale
activ din industrie cu privire la
dicate în audiențe, care practic se
geri din organizațiile de bază au
modul în care se înfăptuiesc pro
nează perseverent pentru ca absolut
creație, prin diversificarea materiilor
arătat că, deși colectivul combinatu
țin zilnic de cadre cu munci de răs
toți oamenii muncii din întreprinprime, utilizarea unor accesorii și
gramele de perfecționare a orga
lui in ansamblul său a obținut an
pundere, reprezintă o amplă sursă
dere
—
ingineri
sau
muncitori,
mainizării
și
modernizare
a
producției,
combinarea
unor
produse
textile
cu
de an rezultate mereu mai bune la
de informare directă, de cunoaștere
ștri, cadre de conducere sau lucrăîn care iși desfășoară activitatea
tricoturi, ca și pentru ușurarea pro
export, totuși nu toate atelierele și
a realității din toate domeniile de
comisiile
pe
domenii,
in
care
răs

torr
din
serviciile
auxiliare
—
să
duselor
prin
crearea
unor
con

secțiile au dovedit capacitatea de
activitate, ne spunea tovarășul
fie cuprinși într-o formă de perfec
texturi in care să fie Înglobată o
pund propaganda vizuală și for
angajare neoesară in această ac
mele de perfecționare a pregătirii
ționare continuă a pregătirii profe
cantitate redusă de fire. Concomi
Vasile Ion, secretarul comitetului de
țiune. Or, in acest an, cind expor
profesionale
cerințelor
producției
și
sionale. Cu deosebire stăruim ca
tent, au fo6t intensificate in fiecare
partid.
tul nostru pe devize libere este pre
multe
altele".
aoeste
cursuri
de
perfecționare
a
organizație
de
bază
acțiunile
poli
văzut să crească, față de anul tre
Dezvoltarea economică rapidă pe
Fără
îndoială,
această
evaluare
calificării
tehnico-profesionale
să
tico-educative
îndreptate
spre
întă

cut, cu 42 la sută, acest lucru nu
care a cunoscut-o orașul Isaccea, în
critică și autocritică a muncii co
rirea răspunderii fiecărui lucrător
aibă, așa cum sublinia recent
mai este de admis. După conferința
special în ultimele două decenii, a
mitetului municipal, a organelor și
secretarul general al partidului la
pentru realizarea de produse de cea
municipală. comitetul de partid a
organizațiilor de partid demonstrează
consfătuirea de lucru de la C.C. al
mai bună calitate și îndeplinirea in
determinat schimbări profunde și în
luat măsuri pentru concentrarea
înțelegerea
profundă
a
faptului
că
fiecare atelier, in fiecare schimb,
P.C.R. pe probleme economice. o
destinul oamenilor. Dintr-un tîrg
forțelor principale spre realizarea
perfecționarea
stilului
și
metodelor
fără
nici
o
restanță,
a
planului
la
eficiență
practică
efectivă,
care
să
se
«cestui obiectiv esențial al colec
prăfuit, cu străzi înguste și case
de
muncă
nu
este
și
nu
poate
fi
o
regăsească
in
calitatea
produselor
producția
fizică.
Ca
rezultat
al
aces

tivului întreprinderii. Practic, acțiu
insalubre, orașul a căpătat, datorită
cerință conjuncturală, ci, dimpo
tor măsuri si acțiuni, planul pe pri
noastre, in rezultatele îndeplinirii
nile întreprinse se referă la organi
vastului program de dezvoltare eco
trivă, expresia de zi cu zi a afir
planului".
mul trimestru la producția fizică a
zarea unor adunări deschise de
nomică și edilitară promovat de
mării cu putere a spiritului revolu
fost depășit, livrîndu-se beneficiari
partid în fiecare secție și atelier, la
ționar, comunist de muncă al fiecă
FORȚA MOBILIZATOARE A Elor, peste prevederile stabilite, peste
partidul și statul nostru, o înfă
stabilirea unor măsuri concrete penrei organizații de partid. Tocmai de
XEMPLULUI COMUNIST. „Prin
8 000 bucăți tricotaje. Țin să adaug
țișare cu totul nouă. Orașul are o
1ru sporirea rolului specialiștilor in
aceea,
așa
cum
a
cerut
secretarul
specificul
său,
unitățile
trustului
că
adunările
generale
ale
organiza

înfățișare atractivă, cu străzi stră
înnoirea producției, în realizarea
general al partidului. tovarășul
țiilor de bază diin întreprindere care
nostru se află dispersate pe întregul
incă din proiectare a unor produse
juite de blocuri frumoase, cu maga
Nicolae Ceaușescu, la plenara C.C.
s-au desfășurat în luna martie au
teritoriu al județului — mențio
competitive, pentru modernizarea
zine și complexe comerciale, cu inal P.C.R. din 24—25 martie și la
nează subinginerul Florian Pantea,
analizat ou prioritate modul de În
proceselor de producție, la întări
stituții, unități culturale și de tnvărecenta consfătuire de lucru de la
secretarul comitetului de partid de
deplinire a planului la producția
rea răspunderii fiecărui comunist, a
țămînt, S-au construit, totodată, căC.C. al P.C.R. pe probleme eco
la Trustul de antrepriză generală
fizică și a exportului, noile măsuri
fiecărui .lucrător, indiferent unde
nomice. pentru ridicarea la un nivel
parități moderne de producție, intre
ce se impun pentru continua mo
construcții-montaj Bihor. în aceste
pentru lucrul bine făcut.
calitativ superior a intregii activi
condiții, hotăritor
pentru bunul
dernizare a produselor".
Care la loc de frunte se situează
i avem multe de făcut. De
tăți de partid, care să asigure în
mers al activității în fiecare uni
aceea, întreaga noastră activitate
filatura de bumbac. Această dezvoldeplinirea
cu
succes
a
sarcinilor
de
IN FIECARE COLECTIV — Etate este spiritul de răspundere, de
politico-organizatorică este concen
tare, pe toate planurile, a ridicat.
plan, ce stau in acest an în fața
FORTURI SUSȚINUTE PENTRU
inițiativă, de ordine și disciplină al
trată spre a determina înțelegerea
cum era și firesc, diferite probleme
colectivelor unităților economice
AUTODEPAȘIRE. în Încheierea an
comuniștilor, al tuturor oamenilor
profundă de către fiecare lucrător,
noi, exprimind de asemenea procesul
din Oradea, esențial este ca biroul
chetei noastre am avut o convor
muncii. Prin exemplul lor în muncă
de către întregul colectiv al combi
de creștere a standardului de viață
comitetului municipal de partid să
bire cu tovarășul Gheorghe Groza,
natului a faptului că dinamizarea
și comportare, prin atitudinea lor
dovedească într-adevăr o exigență
prim-secretar al Comitetului mu
al populației. Cum acționează comi
exportului este nemijlocit legată nu
față de îndeplinirea exemplară a
sporită
însdesfășurarea
pină
la
canicipal de partid Oradea. „Combi
tetul orășenesc de partid pentru so
numai de mobilitatea producției, de
sarcinilor de producție, comuniștii
’
păt
a
acțiunilor
inițiate,
in
aplicarea
natul de prelucrare a lemnului. în
adaptarea operativă la cerințele fie
luționarea propunerilor și sesizărilor
constituie un puternic factor mobituturor măsurilor stabilite.
treprinderea „înfrățirea". Trustul de
cărui partener, ci in primul rind de
făcute de oamenii muncii prin scri
întregului
colectiv.
Tocmai
lizator
al
antrepriză
generală
construcțiirealizarea Ia termen și în condiții
sori și audiențe ?
Al.
PINTEA
în
prezent
atenția
noastră
de
aoeea,
montaj,
întreprinderea
de
tricotaje
de calitate ireproșabilă a fiecărei
Ioan LAZA
în anui 1986 și în primul trimesse concentrează în primul rînd spre
comenzi. Iar în această privință,
„Miorița" — ne spune dinsul —
așa cum arăta tovarășul
sprijinirea tuturor organizațiilor de
sint numai citeva din unitățile eco
Nicolae Ceaușescu la recenta conbază în acțiunile întreprinse pentru
nomice unde organizațiile de partid,
sfâituire de la C.C. al P.C.R. pe proîntărirea
spiritului de răspundere al
colectivele de oameni ai muncii,
bleme economice, hotărîtoare este
cadrelor, repartizarea comuniștilor pe
răspunzând tnflăcăratelor
chemări
calitatea execuției. fiecărei operații.
VĂ INFORMĂM DESPRE
locurile-cheie, stabilirea unor sarcini
și îndemnuri ale tovarășului
a fiecărui produs".
concrete și organizarea unui sistem
Nicolae Ceaușescu, acționează in
de raportare periodică și concretă a
SPECIALIȘTII DE ÎNALTA CLA
aceste zile cu înaltă răspundere
îndeplinirii acestora, întărirea ordi
SA NU SE NASC PESTE NOAPTE,
pentru a obține In cel de-al doilea
nii și disciplinei in fieoare bri
„Cu ocazia ■ultimei vizite de lucru
an al actualului cincinal, anul Con
gadă, în fiecare echipă de lucru.
făcute la întreprinderea „înfrăferinței Naționale a partidului, re
Este fără îndoială un merit al
firea" — Oradoa, tovarășul
zultate cît mai bune in tndeplinirea
Trecem mai întîi prin cartierul
tencuieli, vopsitorie — ale podului
comuniștilor, al întregului nostru
Nicolae Ceaușescu a cerut colecti
sarcinilor de plan. Climatul de exi
Băneasa, printre noile blocuri co
și rampelor.
colectiv faptul că atit in 1986. cit
vului întreprinderii noastre ca, pină
gență și răspundere în care s-au
chete, acoperite de captatoare so
— Cum se explică adoptarea pen
lare. Pătrundem pe strada Gura tru zona Băneasa a soluției de pa
în 1990, să realizeze mașini-unelte
și în primul trimestru al acestui an
desfășurat adunările și conferințele
Motrului,
lăsind
in
stingă
clădirilesaj suprateran ? — l-am întrebat.
sarcinile de plan ce ne-au revenit
care să-poată concura, sub aspectul
de dare de seamă și alegeri — in
faguri ce localizează complexul
— Este cea mai avantajoasă, imau fost îndeplinite și chiar depă
nivelului tehnic și calitativ, al pro
clusiv conferința organizației mu
Asociației
crescătorilor
de
albine,
plicind costuri și timp de execuție
șite. Dar așa cum a reieșit din con
nicipale de partid — dovedit de
ductivității și eficientei, cu produ
iar in dreapta un mare parc de mai reduse, permițind să se evite
cluziile prezentate la conferința or
profunzimea analizei activității des
sele de vîrf fabricate în alte țări —
autobuze. Mai departe se decupea
devierea unor importante rețele
ganizației municipale de partid,
fășurate, de spiritul critic și auto
ne spune economistul Dumitru Iază silueta unui pod arcuit peste ca
tehnico-edilitare existente (un co
prin creșterea rolului conducător al
critic, de multitudinea și judiciozi
lea ferată București — Constanța. lector cu dimensiunile de 3x3 me
cobescu, secretar adjunct al comi
Cind
l-am
văzut
prima
oară,
in
pli

organizațiilor
de
partid,
prin
întă

tri, un apeduct cu diametrul de
tatea
soluțiilor
propuse,
ca
și
măsu

tetului de partid. Ca urmare a
nă iarnă, se afla intr-un stadiu a- 2,20 metri, cabluri ș.a.).
rirea responsabilității fiecărui co
rile stabilite au determinat o pu
eforturilor depuse, colectivul nostru
vansat de construcție. Coloanele de
Aflăm și multiplele valențe ale
munist, rezultatele colectivului trus
a obținut o seamă de rezultate
ternică și efervescentă activitate
sprijin masive semănau cu picioa noului obiectiv. El va contribui la
tului nostru pot fi ridicate la un
pentru autodepășire, pentru obține
bune : realizarea unor linii de
rele unui miriapod țintuit pentru eliminarea timpilor de așteptare la
nivel mult mai înalt, la nivelul
rea unor rezultate superioare anu
transfer, mașini-unelte cu comandă
totdeauna aproape de vechea barie barieră, care i-a afectat și pe con
unităților fruntașe pe țară. Iată
numerică, centre de prelucrare, di
lui trecut, pentru îndeplinirea exem
ră feroviară. Mergînd de-a lungul structori, nevoiți să aștepte uneori
de ce am stabilit ca specialiștii noștri
celor 600 de metri ai pasajului și citeva ore ca să treacă de barie
verse agregate „la temă". Aceasta,
plară a planului pe acest an, a
suprateran, cu puțină imaginație se ră camioanele transportoare ale
să acționeze cu o mai înaltă răspun
ca și faptul că ne realizăm princi
angajamentului luat de a obține în
putea întrezări înfățișarea sa defi
materialelor pentru șantier. Pasa
dere pentru aplicarea unor măsuri —
palii indicatori de plan, nu înseam1987 o producție industrială suplinitivă : cele 16 deschideri și ram jul va avea însă un rol mult mai
pele de intrare-ieșire. în același complex. El se constituie intr-o
timp, se mai deslușea puțin anato nouă poartă de intrare in Capitală
de... răsunet al „Cristalului
mia podului. Un singur șir de co a autovehiculelor venite pe șoseaua
Această grijă deosebită, putea face față mobilității
Urmare din pag. I)
loane rămase descoperite lăsau încă Ploiești — București și a călători
de oameni gospodari, pen extraordinare a producției, românesc de Dorohoi". Ac
vederii rădăcinile lor împlintate lor sosiți la Băneasa de pe toate
ci artă. Ce fac ei nu pot tru valorificarea superioa impusă de solicitările și tul de naștere a fost semadine în fundația din beton armat. rutele aeriene interne. Pentru des
executa nici mașinile cele ră și integrală a materiei exigențele pieței interne, nat in aeeastă primăvară a
Peste această impozantă infracongestionarea și fluența circula
mai perfecționate. Și știți prime, începind cu nisipu ale comenzilor la export. anului 1987, iar semnatarii
structură, constructorii realizau
ției, dincolo de pasaj se va con
de ce ? Pentru că pri- rile aduse din apropiere, Iată de ce, nu e de mirare lui...
suprastructura : așezau grinzile strui o nouă arteră de trafic direct
Iar printre semnatarii lui
ceperea și fantezia lor se de la Iiudești și Miorcani, că activitatea de creație
transversale, iar deasupra fișii și rapid spre inima Capitalei. Pa
întrupează adeseori în arti pină la cioburile de sticlă științifică și tehnică nu în se numără însuși directo
lungi și înguste din beton armat. sajul, avind o extremitate in strada
cole unicat sau de serie foar și ceramică fină, am întîl- seamnă aici doar comparti rul, așa cum aveam să
Urmărindu-le evoluția prin aer, Ficusului, la intersecția cu bule
te mică, lucru cu neputință nit-o la toate locurile de mentul de resort, ci cu aflăm de la maistrul
suspendate de cablul macaralei, vardul Aerogării, și cealaltă, cu
de realizat cu mașini. în- muncă. Pretutindeni — prinde, practic, întregul co Gheorghe Pasăre și ingi
nu-ți venea a crede că așa-numite- o bifurcație spre strada Școala He
trucit pentru fiecare tip de ordine și curățenie, climat lectiv. Există un intreg nerul Alexandru Zekany.
le fișii de peste 18 metri lungime, răstrău și spre viitoarea arteră
articol in parte ar trebui de disciplină și seriozitate, mecanism, bine pus Ia Doi dintre vestiți! creatori
ce se aliniau lin- formind talpa po amintită, va canaliza circulația pe
ai nu mai puțin vestitului
să ai cite o astfel de ma
dului, au o greutate de peste 17 de o parte in direcția Șoseaua Nor
„Cristal de Mediaș", acum
șină sau dispozitiv anume
dului, iar pe de altă parte spre
tone fiecare. Odată rînduite peste
pensionari.
asamblat. Avem și noi
grinzi, ele pierdeau parcă din ri cartierele Electronicii, Floreasca
— Odată ivită ideea că și
utilaje pentru obiecte de
giditate
și
greutate.
ș.a.
Carosabilul său. lat de 21 me
la Dorohoi se poate face
menaj de serie mare, dar
Surprinsesem aceste secvențe cu tri, la care se adaugă trotuare piecristal, și încă de cea mai
în fiecare an introducem
multe săptămini in urmă. Datorită
tonale de cite 3 metri, este dimen
bună calitate — ne spune
în producție sute de mo
utilizării pe scară largă a elemen sionat pentru două benzi de circu
Alexandru Zekany — di
dele noi, ■ pentru a fi tot
telor prefabricate și a mecanizării,
lație auto pe sens și linie dublă de
rectorul Moga nu s-a lăsat
mai competitive pe piața
la sfirșitul anului trecut, din tramvai. Această linie va purta
pină nu ne-a adus aici, pe
internă și la export.
punctul
de
vedere
al
rezistenței,
fluxul
călătorilor dinspre Băneasa
mine și pe prietenul meu,
Mașini și instalații noi,
podul era terminat. De acest lucru către str. Barbu Văcărescu, Tunari,
Gheorghe
Pasăre,
pentru
a
tehnologii
dispozitive și
s-au îngrijit, deopotrivă, proiectanGalați, Italiană, va traversa bule
de lucru temeinic, bine punct, prin care se culeg,
moderne am intilnit în chibzuit, Hotărit lucru : transmit și se aplică cele da o mină de ajutor, pen
ții din secția a Vil-a a Institutului vardul Republicii și Calea Moșilor,
toate secțiile și atelierele calitatea producției de- mai valoroase propuneri și tru a împărtăși din expe
..Proiect-București"
(șef
de
proiect
se va înscrie pe străzile Paleologu
intreprinderii, cele mai pinde de calitatea oame- idei, constituindu-se intr-o riența noastră, Am găsit
inginerul Radu Tomescu) și lucră și Mintuleasa, va traversa Calea
speciaoameni
minunați,
multe realizate cu forțe nilor.
torii
din
brigada
a
8-a
a
întreprin

Călărași, va intra pe traseul viitoa
veritabilă
„bancă
de
date".
Și una din cele mai
proprii, prin autoutilare. importante
derii Antrepriza de Construcții
rei artere Mircea cel Mare ș.a.
preocupări E de ajuns să spunem că liști din partea locului, cu
între cele mai noi realizări aflate permanent pe „ordi una din aceste idei s-a care ne înțelegem, cum se
Edilitare și Drumuri București
Pasajul este un început pentru
se remarcă utilajele’și teh nea de zi" a conducerii în concretizat într-o realizare zice, din privire. Acum,
(I.A.C.E.D.B.). Cei care au pus in o restructurare de anvergură în
nologia de măcinare și fil treprinderii și organizației fără precedent. Aflăm a- cind tehnologia de fabrica
operă concepția constructivă cu acest perimetru, care începe să cu
. totul este pus la
trare prin șoc termic a de partid este aceea a pre ceastă „știre de ultimă oră" tie și
grad înalt de industrializare sint noască o rapidă transfigurare ur
cioburilor de sticlă rezulta gătirii și perfecționării pro de la directorul Întreprin punct, parcă nu ne vine să
destoinicii muncitori din echipele banistică. în apropierea pasajului
plecăm.
Și,
în
definitiv,
de
te din procesul tehnologic fesionale a oamenilor. în derii, inginerul Mircea
de dulgheri ale lui Ion Grigore și și o dată cu el. a fost construită o
și reintroduse de indată in afară de elevii din cele Moga. Ne-a arătat, pe ce ne-am grăbi 1 Sîntem
Mihai Arapu, echipele de betoniști fabrică de piine'. care a aprovizio
circuitul productiv pentru trei clase ale liceului in biroul său, un pahar. Ne-a doar pensionari. Și apoi,
ale lui Ilie Gheorghe și Matei Stoi nat „din mers" șantierul și popu
fabricarea de noi articole, dustrial din oraș, care se îndemnat să lovim ușor, cu să știți, meseria de eristaca, echipa de sudori a lui Ion Atilația limitrofă, extinzîndu-și aria
ca și tehnologia de recupe pregătesc anume, teoretic unghia de la degetul arătă lier — dacă se poate numi
tienii. Au lucrat, de asemenea, cu
serviciilor pe măsura punerii în
rare a cioburilor decorate și practic, pentru meseriile tor, baza lui. Și paharul a așa — este faină de tot.
dăruire și competență, experimen exploatare a capacităților prevăzu
de porțelan și utilizarea de .suflători. fasonatori, început parcă să cînte, cu
tatul maistru Stere Spiru, precum te. Va apărea noua arteră, la care
Ca și clinchetul de argint
acestora la producerea ar șlefuitori, mâțișori, gravori, un clinchet de argint... iscat de ușoara lovire cu
și subinginerii Mihail Miuța și Ion se lucrează intens, va fi asanat și
ticolelor din vitrus. „Cu strungari și altele, necesa
Catană, inginerul stagiar Gheorghe remodelat spațiul din preajma pa
— Nu este ceea ce se unghia de la degetul arătă
alte cuvinte — ne spunea re întreprinderii, de la un cheamă
Iepure și mulți alții.
un produs finit,
sajului, realizindu-se încă o zonă
inginerul-șef — la noi an la altul, tot mai mulți nici prea arătos — ne spune tor a buzei primului pahar
Șeful de brigadd. inginerul Mi cu o arhitectonică reînnoită și grad
nimic nu se pierde, totul muncitori urmează cursuri directorul — dar va rămine de cristal de Dorohoi.
hail Erbașu. ne anunță că o dată
sporit de urbanitate.
cintă fi
cu încălzirea vremii s-au reluat lu
se recuperează și se refolo- de policalificare, iși însu in istoria întreprinderii Cristal care
crările de finisaj — asfaltări,
Gabriela BONDOC
șesc noi meserii, pentru a noastre drept primul semn incintă...
sește".
Conferința organizației municipale
de partid Oradea, făcând bilanțul
rodnic al muncii celor 45 000 comu
niști in perioada supusă analizei, a
reliefat, totodată, marile posibilități
de care dispun organele și organi
zațiile de partid din unitățile eco
nomice ale municipiului pentru
obținerea unor rezultate mai bune,
la nivelul înaltelor cote de exigență
stabilite de recenta plenară a C.C.
si P.C.R. în acest sens, una din
măsurile adoptate de conferința or
ganizației municipale de partid a
fost aceea ca organizațiile de partid
să acționeze stăruitor pentru ■ ridi
carea activității fiecărui colectiv de
muncă la nivelul unităților fruntașe,
ăstfel ca pe ansamblul municipiului
să se obțină rezultate economice
superioare.
Cum acționează organizațiile de
partid pentru înfăptuirea acestei
hotărîri? Iată tema anchetei de față
la care am solicitat să ne răspundă
secretarii comitetelor de partid din
Citeva mari unități economice ale
municipiului.

nă însă că în întreprinderea noastră
sint epuizate rezervele de sporire a
producției și, mai ales, a competi
tivității ei in scopul creșterii volu
mului exportului. Rezultatele obți
nute, dar mai ales munca efectivă,
zilnică, problemele cu care ne con
fruntăm in procesul de producție în
unele sectoare ne-au demonstrat că
pentru realizarea obiectivului stabi
lit de secretarul general al parti
dului. esențiale sint pregătirea pro
fesională a fiecărui om, nivelul
său de cunoștințe tehnice, gradul de
specializare. De lacunele existente
in acest domeniu se leagă, așa cum
a reieșit și din dezbaterile confe
rinței organizației noastre de partid,
faptul că mai înregistrăm intirzieri
în procesul de pregătire și lansare
în fabricație a unor noi repere,
ceea oe afectează ritmicitatea pro
ducției, că nu toate mijloacele teh
nice din dotare sînt folosite cu
indici superiori, că se mențin încă
la un nivel ridicat anumite con
sumuri materiale, rebuturile în
sectoarele calde. Or, astăzi nu
putem realiza roboți industriali, ce
lule sau linii flexibile cu oameni a
căror cunoștințe se limitează la cele
acumulate in anii din urmă pe băn
cile liceelor industriale sau ale
facultăților. Iar specialiști cu o
inaltă calificare — fie ei ingineri,
muncitori sau maiștri — de care
avem nevoie, nu se nasc peste
noapte. De aceea, comitetul de
partid, organizațiile de bază acțio-

de altfel prevăzute în planurile de
modernizare — privind mecanizarea
lucrărilor de finisaj, a operațiilor de
incărcare-descărcare, unde consumul
de manoperă este încă ridicat, mă
suri scăpate o vreme din atenția co
mitetului de partid și a consiliului
oamenilor muncii".

Tulcea : Noi construcții de locuințe

Solicitudinea față de propuneri
stimulator al inițiativei
oamenilor muncii
J

ANCHETA „SClNTEII" ÎN MUNICIPIUL ORADEA

Pasajul Băneasa din Capitală

tru al acestui an, Comitetului orășenesc de partid Isaccea, organizațiilor de masă și obștești li s-au adresat, prin scrisori și audiențe, 253
cetățeni, cu aproape 6 sută mai puțin
decît in anul 1985. Reducerea numă
rului se datorește nu faptului că s-ar
adresa organelor centrale, ci că tot
mai multe probleme ale oamenilor
muncii sînt soluționate pe teren,
direct în cadrul contactelor perma
nente ale activiștilor de partid Și
organelor de stat cu colectivele de
muncă din unitățile economice, cu
cetățenii orașului.
Se cuvine subliniat că, pentru a se
asigura ca activitatea de soluționare
a problemelor ridicate de oamenii
muncii in scrisori și audiențe să se
desfășoare corespunzător, a fost orga
nizată o evidență precisă, întocmită
pe mai mulți ani, referitoare atît la

Din experiența
Comitetului orășenesc
de partid Isaccea,
județul Tulcea
unitățile economice vizate prin scri
sori, cit și la problemele ridicate. De
asemenea, pentru realizarea unei cu
noașteri permanente a tematicii scri
sorilor, precum și a problemelor ri
dicate la audiențe, s-a creat un sis
tem pus la punct de primire, citire,
repartizare spre soluționare și apoi
de control al îndeplinirii indicațiilor
formulate pentru fiecare caz in parte.
Astfel, toate scrisorile, indiferent de
unde sosesc, după ce sint înregistra
te se predau secretarului comitetului
orășenesc de partid, președintelui
consiliului popular, care stabilesc
modul de soluționare, persoana răs
punzătoare și termenul. Ceea ce se
urmărește cu prioritate este intrarea
cit mai operativă a scrisorilor în
circuitul analizei faptelor semnalate,
ca una din condițiile soluționării în
termen a problemelor.
Se poate aprecia că în activitatea
comitetului orășenesc de partid pri
vind soluționarea scrisorilor și sesi
zărilor oamenilor muncii s-a acumu
lat o bună experiență — și aceasta
nu numai sub aspect organizatoric,
ci și prin preocuparea față de pro
blematica reieșită din scrisorile pri
mite. în cazul scrisorilor în care sînt
ridicate probleme de o mai mare
însemnătate sau de un larg interes,
acestea sînt încredințate unor colec
tive distincte de cercetare și analiză,
conduse de secretarul comitetului
orășenesc de partid său de un secre
tar adjunct. La rindul lor, plenarele
comitetului orășenesc de partid ana
lizează sistematic problemele impor
tante, de interes general, reieșite din
scrisorile oamenilor muncii, adoptindu-se măsurile necesare pentru îm
bunătățirea activității in domeniul in
care s-au semnalat neajunsuri.
De exemplu, mai multe scrisori
semnate de oameni ai muncii de la
filatura de bumbac semnalau că în
una din secțiile de producție activita
tea nu este bine organizată, iar
serviciul de aprovizionare-transport
al unității nu lucra corespunzător.
Această sesizare a fost analizată
intr-o plenară a comitetului de
partid, care a hotărit ca un colectiv

condus de secretarul comitetului
orășenesc de partid să cerceteze situația la fața locului. S-a desprins
concluzia că neregulile sesizate erau
reale și că se datorau șefului secției
și șefului serviciului. Organizația de
partid din unitate, împreună cu con
siliul oamenilor muncii, analizind
abaterile celor două cadre de con
ducere, au propus și apoi s-a decis
schimbarea lor din funcție.
Ca urmare a propunerilor formu
late de cetățeni și prin contribuția
lor în muncă au fost organizate in
anul 1986 ample acțiuni de înfrumu
sețare a orașului, de amenajare a
noi spații .verzi, locuri de joacă pen
tru copii, baze sportive. în felul
acesta volumul lucrărilor efectuate
de cetățeni în scopul bunei gospodă
riri a localității s-a ridicat la aproape
6 milioane lei, cu 1,5 milioane mai
mult decît se stabilise în adunările
cetățenești de la începutul anului
trecut. Totodată, la sugestia locuitori
lor orașului s-a cuprins în planul
de investiții din acest an realizarea
unui modern complex turistic, menit
să valorifice mai bine frumusețile
acestei localități situate pe ma
lul Dunării. Astfel, în aceste zile
vor începe lucrările de construcție
Ia hotelul cu 120 de locuri și la unele
unități de alimentație publică. în
același timp se va trece la înfăp
tuirea unei propuneri formulate de
oameni ai muncii de la citeva unități
economice privind construirea unui
bloc cu 60 de garsoniere pentru ti
nerii muncitori.
O dată cu analizele efectuate pe
riodic de comitetul orășenesc de
partid privind soluționarea proble
melor ridicate de oamenii muncii in
scrisori și audiențe, colective contro
lează sistematic la nivelul orașului
modul de soluționare a scrisorilor și
de desfășurare a audiențelor la uni
tățile economice și instituții. Căci,
realitatea este că oamenii muncii vin
cu numeroase propuneri judicioase
— de extindere a unităților pres
tatoare de servicii, de folosire
pe scafă mai largă a resurse
lor materiale refolosibile rezultate în
procesele de producție de la fabrica
de cherestea, de la cariera de piatră
și din unitățile industriei ușoare din
oraș pentru dezvoltarea industriei
mici. De altfel, aproape 100 de pro
puneri formulate de cetățenii din
acest oraș în scrisori și audiențe
și-au găsit rezolvarea practică.
Sînt însă și unele organizații de
partid, ca cele de la cooperativa
agricolă de producție, stațiunea de
mecanizare, care nu acordă atenția
cuvenită rezolvării propunerilor și
sesizărilor oamenilor muncii formu
late în scrisori și audiențe. Din
această cauză cei ce muncesc aici
sînt nevoiți să se adreseze comitetu
lui orășenesc de partid pentru a
rezolva probleme ce, de fapt, sint de
competența organizațiilor de partid
sau a cadrelor de conducere din uni
tățile respective.
Pornind de la experiența pozitivă
acumulată, dar ținind seama și de
necesitatea lichidării unor asemenea
neajunsuri, comitetul orășenesc de
partid iși propune să acorde o mai
mare atenție generalizării metodelor
de lucru eficiente in toate organiza
țiile de partid in vederea soluționă
rii cu promptitudine a tuturor sesi
zărilor oamenilor muncii.

Neculai AM1HUIESE1
corespondentul „Scînteii"

Un obiect util în orice gospodărie

n nou es n
industrial

O gospodărie bine mobilată, bine
dotată presupune și existenta unui
aspirator. Pentru că mobila, cărți
le. spatiile greu accesibile, covorul,
îmbrăcămintea groasă nu pot fi
curățite altfel de praf. Si un aspi
rator A.P. 20 S.A.P. 21. A.P. 10 sau
A.P. 10 E este tot ce poate fi mai
practic, mai util, mai functional. Cu
o putere de absorție mărită. aces
te aspiratoare permit refularea ver
ticală a aerului, inlăturînd astfel
posibilitatea de împrăștiere a pra
fului de ne suprafețele încă necurătate. Dotate cu perie complexă
pentru curățirea suprafețelor pla
ne. perie triunghiulară pentru bi
blioteci. .mobilă, duză îngustă pen
tru spatii greu accesibile (calori

fere), duză lată pentru tapițerii. îm
brăcăminte groasă, un tub flexibil,
două bucăți tevi-prelungitor si ca
piese de rezervă patru saci de
hirtie-filtru și două perii cărbune,
aspiratoarele respective se găsesc în
toate magazinele și raioanele co
merțului de stat specializate in
desfacerea produselor metalo-chimice.
La preturi accesibile, cu un de
sign modern. însoțite de un pliant
privind modul de funcționare și
un atestat de garanție, aceste as
piratoare. care se caracterizează
printr-un consum redus de energie
electrică, poartă girul calității.
(M. Cuibuș).
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FIECARE CEAS-FOLOSIT DIN PLIN
PENTRU ACCELERAREA SEMĂNATULUI!
IN JUDEȚUL BRAILA

Însămînțările - realizate
pe 59 la sută din suprafețe!
în unitățile agricola din județul
INIȚIATIVE PENTRU CREȘTE
Brăila au fost însămințate pină in REA RANDAMENTULUI UTILA
seara zilei de 15 aprilie 135 600 de JELOR. în cursul raidului nos
hectare cu culturi de primăvară, re- tru atn luat cunoștință de o se
prezentind 59 la sută din suprafața rie de inițiative, care răspund ne
planificată. Este cel mai ridicat pro cesităților stringente din această
cent la insămințări realizat de ju perioadă, privind creșterea puternică
dețele din zona I. Iată cîteva con a ritmului de lucru. De regulă, in
fiecare primăvară, în Insula Mare
statări și explicații.
RITMURI SPORITE DE LUCRU, a Brăilei, intirzierea insămînțărilor
REZULTAT AL BUNEI ORGANI era pusă pe seama lipsei frontului
ZĂRI. Luni după-amiază, în ju de lucru pentru semănători. In
dețul Brăila au fost reluate lu această campanie însă, lucrările sînt
crările de pregătire a terenului avansate, iar în fermele unor com
și insămințări in consiliile agro plexe agroindustriale ca Țecău, Blaindustriale Ianca. Făurei. Bără- sova, Filipoiu, Maicanu și altele
ganu și Insula Mare a Brăilei, unde vitezele de lucru au atins cote
a plouat mai puțin, iar de ieri se maxime. Ce a intervenit nou ? ,,Date
lucrează practic in întreg județul. fiind condițiile specifice din unita
De remarcat că în ultimele zile tea noastră — ne spunea Gheorghe
dinaintea începerii ploilor, viteza de Dermengiu, directorul tehnic al
lucru planificată la insămințări a I.M.B., erbicldăm cea mal mare parte
fost depășită cu aproape 2 000 hec
tare zilnic. Acum, in toate unitățile
agricole se depun eforturi susținute
pentru intensificarea lucrărilor și
atingerea vitezelor inițiale de însămințări. A fost posibilă realizarea unui
ritm înalt de lucru datorită în prin
cipal bunei organizări a campaniei.
Este relevant în acest sens modul
suprafeței. Or, greutățile porneau
în care se acționează in consiliul atocmai
de la instalațiile de erbiciagroindustrial însurățel. în timp ce
a căror capacitate de lucru nu
la C.A.P. „Grivița Roșie", ca urmare dare
corelată cu cea a semănătorilor,
a faptului că pe mari suprafețe era
solul are o structură nisipoasă, în- în atelierele întreprinderii au fost
realizate,
după o concepție originală,
sămințările au început mai de timpu 56 de instalații
de mare productivi
riu și acum sint avansate, la C.A.P.
„Scînteia", unde predomină cerno tate, cite una pentru fiecare fermă,
ziomul, s-a intrat mai tirziu la pre care, acționind pe o lățime mai mare,
și pregătesc in medie pe
gătirea terenului. Iată cum s-a pro erbicidează
cedat în aceste condiții. „Ideea de zi 35—40 de hectare, cu 10 hectare
mai
mult
decit
instalațiile folosite
la care am pornit — ne precizează
tovarășul Gheorghe Dincă, președin înainte. Alte avantaje ; consum
tele consiliului agroindustrial însu redus de motorină și calitate ridica
răței — este să folosim din prima zi tă a lucrărilor. De altfel, in unitățile
în care s-a putut lucra întreaga forță agricole din terasă funcționează 120
formații complexe de pregătire a
mecanică. Pentru aceasta, forțele au de
fost concentrate cu prioritate in terenului și erbicidare, care reali
unitățile unde au fost condiții bune zează o viteză zilnică de 6 000 de
Dintre inițiative, cităm și o
de lucru. In zilele următoare vom hectare.
face din nou redistribuirea utilaje adaptare de moment a tractorului
lor, de data aceasta în sens invers, A-l 800 la condițiile de lucru actuale,
din unitățile avansate la insămințări, în locul grapelor grele care, pătrunla cele unde este încă mult de zînd prea adînc în sol, fac să se
lucru". La fel se procedează și în piardă umiditatea, de o bară meta
consiliile agroindustriale Bărăganu și lică au fost cuplate trei grape cu
Cireșu, unde condițiile sînt asemă discuri ușoare, care pregătesc tere
nul la adîncimea de încorporare a
nătoare.
seminței, așa cum cere acum teh
în numeroase situații ne-am con nologia. în acest fel. productivitatea
vins că în județul Brăila imperati I muncii pe tractor (t-a dublai. .
vul de a se realiza numai lucrări
CONTROLUL ȘI ÎNDRUMAREA—
de cea mai bună calitate in condi
TEREN. NU ÎN BIROU. La se
țiile unor viteze de lucru sporite a PE
fost, pe deplin înțeles. Practic, ime mănat, rolul specialistului este deter
diat ce agregatele de pregătire pă minant. Pe tot parcursul raidului
răsesc terenul, intră semănătorile. nostru am văzut numeroși specia
„Dat fiind timpul înaintat, trebuie liști conducînd efectiv formațiile de
să evităm cu desăvîrșire decalajele lucru, ajutîndu-i pe mecanizatori să
dintre lucrări — ne spune tovarășul regleze mașinile. Am întâlnit însă și
Cristache Moldoveanu, directorul unele excepții. în toiul lucrărilor
I.A.S. însurăței. Insistăm asupra inginerul Florin Gheorghiu, directo
pregătirii terenului în timpul nopții, rul complexului agroindustrial Fi
din două motive : să ne creăm front lipoiu din Insula Mare a Brăilei, un
de lucru pentru semănat, dar și pen
tru ca terenul să se mai zvinte în bun specialist, cu experiență înde
urma discuirii". De la direcția agrico lungată și rezultate pe măsură, se
lă aflăm că aproximativ 50 la sută află în birou și nu la cîmp. S-ar
din numărul grapelor cu discuri e- putea afirma că dacă șefii de fermă
xistente în județ funcționează zi și sint bine pregătiți, directorul poate
noapte la pregătirea terenului.
lipsi de Ia cîmp. Lucrurile nu stau

De la brigada
„Scînteii“

însă așa. înainte de a merge la
formații, întrebat fiind care sînt
fermele mai bune, directorul ne-a
dat ca exemple „Gemenele", „Corotișca" și „Prundu“. Iată constatările
noastre : la Gemenele (șef de fermă
Ion Novac) se pregătea terenul in
porumbiște, resturile vegetale fiind
bine încorporate in sol, iar la fer
ma Prundu (șef de fermă Iancu
Musteu), după efectuarea aceleiași
lucrări, tulpinile tăiate în toamnă
destul de sus de combine rămăseseră
în picioare. De ce 7 La prima fermă
s-a lucrat cu agregatul complex :
disc, bară nivelatoare și grapă re
glabilă, la cea de-a doua a lipsit
discul, de fapt elementul principal.
Pentru a se realiza o semănătură
bună este nevoie de încă o lucrare.
Cine va suporta cheltuielile ? Elimi
narea resturilor vegetale este o ope
rație urmărită zilnic și de conduce
rea Insulei Mari a Brăilei. Atunci de
ce nu i-a acordat atenția cuvenită
și directorul complexului Filipoiu 1
Pentru că, așa cum însuși ne-a spus,
în plină campanie „am fost imobili
zat la birou de un grup de econo
miști de la Departamentul agricultu
rii de stat care veniseră în control
pe probleme de contabilitate", Nu
discutăm utilitatea controlului, dar
trebuie arătat că momentul ales este
cel puțin nepotrivit.
Lucian CIUBOTARU
Candiano PRICEPUTU

URMAȚI-LE EXEMPLUL!
Repede, dar și cu răspundere
pentru calitate, RRmul de lucru la pregă'
tirea terenului și semănat a crescut în multe
unități agricole din județul Cluj. Mijloacele me
canice au fost dirijate pe terenurile zvintate,
mecanizatorii lticrînd sub îndrumarea directă a
specialiștilor. în ziua de 15 aprilie au fost insămințate aproape 6 100 hectare, față de 4 610
hectare in ziua precedentă. Cu viteze sporite s-a
lucrat in consiliile agroindustriale Panticeu,
Huedin, Iclod, Bonțida, Țaga, Apahida, in cele
mai multe unități din aceste consilii înregistrîndu-se viteze de lucru de două ori mai mari
decit media pe județ. Ca atare, s-a încheiat se
mănatul orzoaicei, ovăzului, mazării și al sfeclei
de zahăr. Forțele mecanice sînt concentrate
acum la semănatul porumbului și al soiei. De
la declanșarea campaniei agricole de primă
vară, consiliul agroindustrial Apahida se nu
mără printre cele fruntașe din județ. Președin
tele consiliului, Alexandru Duca, ne-a făcut
cunoscut, așa cum aveam să constatăm și noi,
că in toate unitățile se lucrează intens, sub în
drumarea specialiștilor, în schimburi prelungite
și de noapte, la pregătirea terenului, iar in
cursul zilei, pînă seara tîrziu, la semănat. Semănătorile sint dirijate cu operativitate de pe
o tarla pe alta pe terenurile zvîntate. După în
cheierea semănatului sfeclei de zahăr și al al
tor culturi, cea mai mare parte a mijloacelor
mecanice au fost dirijate la semănatul porum
bului, soiei și plantelor furajere. în cursul zilei
de ieri, la C.A.P. Cojocna,' de exemplu, s-au însămînțat 60 hectare cu porumb. Cu ritmuri su
perioare se lucrează la insămințarea porumbu
lui și a soiei și la cooperativele agricole Jucu,
Boju, Gădălin, realizîndu-se în consiliu însămințarea a 140 hectare cu porumb și 610 hec
tare cu soia. Lucrările se desfășoară intens și
în unitățile din consiliile agroindustriale Aghireșu, Bonțida, Cluj, JMociu, Panticeu, Gherla,
Dej, specialiștii urmărind ca o dată cu creșterea
vitezei la semănat să se respecte întocmai, de
către fiecare mecanizator, normele de calitate

Continuă acțiunile de evacuare
a apelor de pe semănături
în decurs de cîteva zile, în jude
țul Teleorman au căzut precipitații
cuprinse între 42 și 82 litri de apă pe
metru pătrat, ceea ce a făcut ca su
prafețe însemnate să fie afectate de
băltiri. în aceste condiții, eliminarea
excesului de apă de pe solele semă
nate în toamnă cu cereale păioase,
precum și de pe ogoare, a devenit
lucrarea care concentrează in aceste
zBe toate forțele .umane din unitățile
agricole aparținîrid consiliilor unice
agroindustriale Zimnicea, Contești,
Purani, Furculești, Dobrotești, Ro
șiori de Vede, Tătărăștii de Jos și
altele. Sub directa îndrumare a co
mitetului județean de partid, prin
mobilizarea lucrătorilor din agricul
tură, a celorlalți locuitori ai satelor,
au fost inițiate ample acțiuni de
combatere a excesului de umiditate
spre a se preîntîmpina distrugerea
plantelor și a se asigura condițiile
necesare reluării grabnice a lucrări
lor de pregătire a patului germinativ
și a semănatului.
în lunca Dunării, în zona de acti
vitate a sistemelor de irigații Zim
nicea, Piatra, Turnu Măgurele, au
fost puse în stare de funcționare
toate stațiile de pompare pentru de-

secare. La întreprinderea agricolă de
stat Zimnicele, pe mai multe supra
fețe unde apa băltește acționează
echipe speciale care sapă șanțuri și
rigole, racordindu-le la canalele de
desecare, dar și la cele de irigare,
care preiau surplusul de apă. Pe te
renurile ocupate de griu, la ferma

TELEORMAN
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Lunca, bunăoară, acolo unde apa s-a
strîns în crovuri, sînt folosite și motopompele. „Specialiștii și celelalte
cadre de conducere din toate fer
mele noastre — ne-a spus inginerul
Eugeniu Matei, directorul întreprin
derii — au identificat cu operativi
tate solele cu exces de umiditate.
Forțele umane și mecanice au fost
repartizate apoi in raport cu volu
mul de muncă ce urmează a se rea
liza, prioritate acordindu-se acelor
suprafețe pe care se află cereale păioase“. în alte zone din perimetrul
aceleiași întreprinderi, respectiv in
raza de activitate a fermelor Pietroșani și Dunărica, pe suprafețele a-

Nivel tehnic și competitiv ridicat
prin aplicarea unor soluții eficiente
într-un articol precedent („Scîn
teia" din 15 aprilie a.c.) arătam
că generalizarea in industrie a ges
tiunii calității nu este o opțiune
lăsată la latitudinea conducerilor de
întreprinderi, ci o sarcină precisă, o
obligație legală. Cum este ea trans
pusă în practică ?
Astăzi vom prezenta realizările pe
această linie ale întreprinderii „Elec
tromotor" Timișoara, avînd drept in
terlocutor pe inginerul Petru Oltean,
șeful serviciului C.T.C.
— în întreprinderea noastră am
experimentat metoda încă din 1978
și trebuie să vă spun că în primii
ani nu a fost deloc simplu : nu
aveam o metodologie de lucru, nu
existau experiențe anterioare pe
care să le preluăm.
— Dar pentru o întreprindere care
azi ar începe să aplice gestiunea
calității ?
— Astăzi există metodologic de
lucru, nomenclator al costurilor ca
lității, există chiar și programe pen
tru calculator ; noi înșine experi
mentăm acum un set de astfel de
programe, elaborat în centrul nostru
de calcul. Așa încit singura „pro
blemă" ar fi ca factorii de decizie
să aprecieze corect utilitatea meto
dei și să fie sprijiniți, desigur, de
forurile de resort. Pe această linie
merită să arătăm că, în luna mai a
anului trecut, a fost organizat, la
„Electromotor", un schimb de ex
periență cu toți specialiștii în do
meniul calității din centrală, cu care
prilej am prezentat detaliat modul
cum aplicăm noi gestiunea calității.
— Practic, cum se realizează ges
tiunea calității ?
— Se pornește de la un nomen
clator al costurilor calității și se
identifică purtătorii de informații,
pe care îi putem împărți in două
grupe : documente primare de evi
dență și conturi analitice colectoa
re. Documentele din prima grupă
poartă însemnul „g.c." (cei care le
emit au fost instruiți în acest sens),
iar valoarea lor se însumează la
sfîrșitul lunii, pe cele trei grupe de
costuri ale calității : cheltuieli de
prevenire, de identificare și de re
mediere a defectelor. Și mai simplu
se prezintă lucrurile in cazul sume
lor preluate din conturi analitice,
ca. de exemplu, retribuțiile perso
nalului C.T.C.. retribuții ale perso
nalului care se ocupă, periodic, cu
verificarea și repararea SDV-urilor
și AMC-urilor. In primul exemplu'
se preia întreaga sumă, in cel de-al
doilea — un procent stabilit o dată
pentru cel puțin un an. Vedeți deci,
efortul presupus este minim 1

— Dar efectele ?
— Să urmărim mai întîi evoluția
costurilor calității in ultimii cinci
ani (din 1982 am definitivat meto
dologia de lucru, astfel incit datele
sint comparabile) : costul total al
calității a scăzut permanent pînă în
1986, de la 1,88 Ia 1,47 la sută din
valoarea producției-marfă, evoluție
datorată aproape in exclusivitate
reducerii cheltuielilor cu defectele
produse, atit cele constatate în în
treprindere (de la 0,95 la 0,59 la
sută), cit și cele reclamate de be
neficiari (de la 0,06 la 0.03 la sută).
Așadar, economii de 4 lei la 1000
lei producție-marfă, și aceasta ex
clusiv printr-un efort mai bine di-

rioară a „punctelor slabe" ale ciclu
lui- de fabricație (așadar, pentru asi
gurarea calității standard), iar, pe de
altă parte, pentru direcționarea acti
vității de proiectare a noilor pro
duse spre cele mai profitabile do
menii.
— Cu alte cuvinte, metoda este
privită ca o parte componentă a sis
temului de asigurare a calității, care
urmărește produsul nu din fabrica
ție, ci începind chiar de la con
ceperea acestuia.
— Altfel nici nu ar fi eficient !
— Să exemplificăm totuși modul
în care gestiunea calității sprijină
producția și proiectarea...
— Desigur : în anul 1985 numai

numai produse
de cea mai bună CALITAT a
CALITATE

0 experiență care demonstrează avantajele gestiunii
calității la întreprinderea „Electromotor" - Timișoara
recționat de organizare a producției,
de îmbunătățire a calității cu chel
tuieli mai mici. Economiile astfel
obținute nu sînt neglijabile, dacă ți
nem seama de faptul că în 1982
aveam deja un nivel destul de scă
zut al costurilor calității, după pa
tru ani de aplicare a metodei.
— într-adevăr, nici nivelul costu
rilor calității înregistrat la „Elec
tromotor" în anul 1982 nu a fost
încă atins de alte unități din ace
eași ramură...
— în plus, reducerea pînă aproape
de zero a reclamațiilor conferă pres
tigiu și încredere în produsele noas
tre. determinînd pe beneficiari să
facă noi comenzi, mai mari. Acest
fapt este cu atît mai semnificativ
cu cît aproape 60 la sută din pro
ducția întreprinderii este destinată
exportului, direct sau indirect. Să
nu uităm aici faptul că prin creș
terea numărului de motoare al unei
comenzi — deci al unei serii de fa
bricație — se asigură, de asemenea,
o scădere a costurilor unitare —
efect indirect al îmbunătățirii cali
tative pe care gestiunea calității nu
are cum să-l cuantifice. Dar dincolo
de cele arătate, acest instrument are
o valoare informațională deosebită :
el este indispensabil, pe de o parte,
pentru depistarea și eliminarea ulte

atit la pregătirea patului germinativ, cit și la asi
gurarea densității și incorporarea in sol a se
minței la adîncimea prescrisă. (Marin Oprea).
in acord global. Precipitațiile căzute
în ultima vreme au completat din deficitul de
apă din sol, dar, pe de altă parte, au încetinit
ritmul lucrărilor de insămințări. „Timpii morți"
cauzați de cele trei zile de ploaie au fost folo
siți din plin la sortarea cartofilor pentru sămință, la revizuirea utilajelor folosite la însămințatul porumbului. Pentru recuperarea intirzierilor la semănat, specialiștii din unitățile agricole au trecut, de îndată ce au incetat ploile,
la identificarea tuturor terenurilor in pantă, a
celor cu expunere sudică și cu o structură ușoa
ră, pe care au fost concentrate mijloacele me
canice ce au și trecut chiar din prima zi la se
mănat.Drept urmare, în seara zilei de 15 aprilie
se încheiase semănatul la următoarele culturi :
mazăre, orzoaică de primăvară, sfeclă de1 zahăr,
in fibră, cartofi de vară, plante de nutreț.
Definitoriu pentru actuala campanie este mo
dul in care s-a urmărit executarea lucrărilor de
pregătire a terenului și de semănat in condiții
de cea mai bună calitate. Este de menționat
faptul că peste 80 Ia sută din suprafața desti
nată culturii cartofului — 1 000 hectare — a fost
fertilizată cu îngrășăminte organice. Pentru această cultură, județul are o bună colaborare
cu trustul cartofului și cu Institutul de cerce
tare a cartofului din Brașov, care a stabi
lit. pe fiecare parcelă in parte, rețetele de fer
tilizare pentru toate suprafețele de cartofi din
bazinul Văii Oltului. O parte din unitățile de
aici au create toate condițiile pentru realizarea
unor producții care să le confere titlul de „Erou
al Noii Revoluții Agrare" la această cultură.
în prezent insămințarea porumbului se află în
plină desfășurare. Pină acum s-a însămînțat 12
la sută, terenul fiind pregățit pe 46 la sută. Față
de anul trecut, suprafața afectată acestei cul
turi este dublă. Din această suprafață, mai mult
de jumătate va fi lucrată mecanizat. în acest
scop, toate suprafețele au fost nominalizate pe
mecanizatori, care le vor lucra în acord global.

două defecțiuni — sistemul de la
găre la un motor asincron trifazat și
cel de perii la un servomotor pen
tru mașini-unelte — au pricinuit
reclamații care ne-au costat aproape
cinci milioane lei; Reproiectările
tehnologice și constructive care s-au
dovedit necesare au redus reclamațiile, un an mai tîrziu, pînă aproape
de zero.
— Dar care a fost aici rolul ges
tiunii calității ?
— A permis cunoașterea celor mai
costisitoare defecțiuni — spre care
trebuia îndreptat efortul principal al
proiectanților și tehnologilor. Pentru
că au existat șl alte defecțiuni, cu
totul accidentale, a căror evitare
însă costa mai mult decit remedie
rea, deci ar fi fost neeconomicoase
reproiectarea sau alte asemenea mă
suri. Aceasta pentru a nu mai aminti
de faptul că, în absența gestiunii
calității, nici nu am fi știut exact cît
costă fiecare defect in parte (de
exemplu, cheltuielile de deplasare
legate de înlocuirea motoarelor de
fecte s-ar fi „rătăcit" și nu numai
ele). Or, conducerea științifică se
asigură numai în deplină cunoștință
de cauză !
— într-adevăr, argumentele și re
zultatele sînt convingătoare. Remar
căm totuși că, dacă în 1982 costul

defectelor era de aproape 55 la sută
din total, deci trebuia să scadă, as
tăzi el este de numai 42 la sută.
Și, potrivit teoriei, aceasta înseamnă
că există o anumită supradimensio
nare a cheltuielilor pentru preve
nirea și identificarea defectelor. Mai
sint deci posibilități nevalorificate
încă de reducere a costului calității.
— Aveți dreptate, aceeași analiză
am făcut-o și noi, pe baza datelor
din gestiunea calității. Am ajuns la
concluzia că este posibilă reducerea
personalului angrenat in activități
de control al calității și creșterea
corespunzătoare a celui direct pro
ductiv. Prin trecerea, de la sfîrșitul
acestui an, a unor evidențe privind
calitatea în sarcina calculatorului —
inclusiv gestiunea calității — vom
obține economii de 2,2 milioane lei
anual. în plus, gestiunea calității va
cobori pînă la nivelul standului de
probă al fiecărei secții, iar infor
mațiile vor fi transmise zilnic și
prelucrate în timp real.
— Așadar, reducerea efortului, și
sporirea efectelor, adică apropierea,
în continuare, de nivelul optim al
costului calității.
înainte de a încheia, să prezen
tăm o problemă care preocupă fac
torii de răspundere din întreprindere
și pe care o supunem atenției fo
rurilor în drept. în vederea perfec
ționării cadrului normativ de apli
care a gestiunii calității : care este,
totuși, nivelul optim al costului ca
lității ? Există, este adevărat, crite
riul egalizării cheltuielilor pentru
prevenirea și identificarea defecte
lor cu cheltuielile pentru remedierea
lor ; mai există stabilit și intervalul
în care — potrivit specialiștilor —
trebuie să se încadreze costul total
al calității (pentru tipul de procese
industriale efectuate de „Electromo
tor", acesta este cuprins între 1 și
5 la sută din valoarea producțieimarfă) ; in sfîrșit, o comparație se
poate face și cu propriile realizări
din perioadele anterioare. Dar fie
care din aceste criterii prezintă ne
ajunsuri : în primul caz, nu este
exclus ca .egalizarea cerută să se
producă, accidental, la un nivel mai
înalt decit cel minim ; în al doilea
caz, intervalul este prea larg (o în
treprindere s-ar putea declara „mul
țumită" in jurul valorii de doi la
sută, să spunem!), iar în ultimulintervine factorul subiectiv. Așa
incit problema rămine deschisă 1
Eugen RADULESCU
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

coperite de apă, forțele locale au fost
întărite cu specialiști de la între
prinderea județeană de execuție și
exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare și de la oficiul jude
țean de gospodărire a apelor.
în toate unitățile agricole din ju
deț se muncește cu aceeași răspun
dere pentru ca apa să nu băltească
prea mult peste plantele ce vor tre
bui să asig.ufe piinea acestui an.
După’fe'ffm'1hd spunea ifiginehil Stan
Dragomif, directorul direcției, a^rt?..
cole, ca urmare a acțiunilor între
prinse, excesul de umiditate a fost
înlăturat pînă acum de pe aproape
1 400 hectare. în continuare, specia
liștii. celelalte cadre de conducere
din unitățile agricole, activiștii de
partid sint mobilizați în cîmp, urmă
rind la fața locului situația concretă,
adoptînd măsurile ce se impun pen
tru ca, in cel mai scurt timp, pre
tutindeni să fie reluată insămințarea
culturilor de primăvară, folosindu-se
din plin fiecare zi și oră bune de
lucru.
Stan ȘTEFAN
cprespondentul „Scînteli" L
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ceea ce e de natură să sporească interesul și
responsabilitatea acestora in executarea tuturor
lucrărilor, veniturile lor fiind fegate direct de
producțiile realizate. (Ion Onuc Nemeș).

Cresc vitezele zilnice de

lucru. 111

județul Satu Mare, ritmul semănatului se in
tensifică. Dacă in ziua de 14 aprilie au fost insămințate 1 719 hectare, pe 15 aprilie s-a ajuns
la 5 018 hectare, iar pe 16 aprilie — la 5 700 hec
tare. Faptul se explică prin aceea că, o dată cu
îndreptarea vremii și zvintarea unor suprafețe
de teren, tot mai întinse, s-a trecut la insămințat cu forțe sporite. Ca atare, pină în seara zilei
de 16 aprilie au fost însămințate 25 la su
tă din suprafața planificată. După încheie
rea semănatului, pe întreaga suprafață pre
văzută la lupin, ovăz, mazăre, cartofi tim
purii. forțele sint concentrate acum la se
mănatul sfeclei de zahăr și mai cu seamă al
porumbului, lucrare realizată pină aseară pe 7
la sută din cele 57 070 ha planificate. Pentru
grăbirea lucrărilor, comandamentul județean
pentru agricultură a stabilit redistribuirea ur
gentă a forțelor mecanice, in sensul concentrării
lor în unitățile în care se poate lucra la semă
nat. Astfel, în cadrul consiliului agroindustrial
Păulești, la C.A.P. Vetiș, întrucit există front
bun de lucru, au venit în ajutor mecanizatorii
de la C.A.P. Doba, unde sint terenuri mai joase,
cu exces de umiditate. La fel, în consiliul agro
industrial Sanislău. mecanizatorii din coopera
tivele agricole Lucăceni, Berveni, Căpleni s-au
deplasat in cooperativele agricole Cărei, Sanis
lău și Petrești. La I.A.S. Cărei au sosit și forțe
mecanice din consiliul agroindustrial Moftin,
care lucrează la semănat cu 7 mașini și la pre
gătirea terenului cu 6 combinatoare și 3 discuri.
De asemenea, la indicația comitetului județean
de partid, pe măsura îmbunătățirii stării solu
lui. se va trece și la pregătirea terenului în
schimb de noapte. în acest scop, vor lucra pe .
tractoare lucrătorii centrelor de reparații ale
S.M.A.. muncitori din unități industriale care au
și pregătire de tractorist, in total peste 480 de
persoane. (Octav Grumeza).

...C.A.P. BERZOVIA. In după-amiaza zilei de 15 aprilie, din
lipsa cartofilor de sămînță, la cooperativa agricolă de producție
Berzovia, județul Caraș-Severin, mașina de plantat a fost trasă,
cum se spune, „pe dreapta". Explicabil de ce. In ziua respectivă
nu au fost pregătite pentru plantat decit două remorci cu cartofi.
Este adevărat că aici cartofii trebuie sortați, dar cine să facă
această lucrare ? La sortat nu lucrau decit... 7—8 elevi. Aflăm că
au mai participat cîțiva lucrători de la unitățile economice situate
pe raza localității, dar la ora primului au plecat. Unde sint coo
peratorii ? La această întrebare tovarășii din conducerea coope
rativei nu au dat un răspuns clar. (I.D. Cucu).

....CELOR CARE RISIPESC ÎNGRAȘAMINTELE CHIMICE.
Încă din primăvara anului trecut, Direcția agricolă a județului Si- Ț
biu a difuzat in toate unitățile agricole trei proiecte-tip de depo
zite pentru îngrășămintele chimice, depozite care pot fi realizate
cu cheltuieli minime. Prevăzute în planurile de producție, aceste
amenajări simple au fost realizate în aproape toate unitățile agri
cole. Numai că, în unele din ele, aceste depozite nu sînt folosite.
La un recent control, au fost găsite, supuse intemperiilor, impor
tante cantități de îngrășăminte potasice. Așa sînt cooperativele agricole Ocna Sibiului, Boian și Bogatu, precum și unele unități
din consiliul agroindustrial Avrig. Desigur, cei vinovați au fost
sancționați. Dar fertilizarea terenurilor nu se poate face cu sanc
țiuni, aricit de mare ar fi doza de administrare a acestora. (Ion
Onuc Nemeș).

**
*
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CUM SOLUȚIONEAZĂ CONSILIILE OAMENILOR MUNCII
PROBLEMELE MAJORE ALE PRODUCȚIEI
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(Urmare din pag. I)

O stare de liniște care nu
anunță prea multe lucruri
bune Tovarășa ing. Magdalena Tudorescu, secretarul comitetului de
partid și președinte al consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea
dc sticlărie și menaj din Tîrgu-Jiu,
apreciază că problema vitală pentru
organul de conducere colectivă de
aici o constituie asigurarea unității cu
comenzi pentru export. Ce s-a făcut,
ce se face in acest scop ? Iată
răspunsul primit : „Consiliul oame
nilor muncii, în baza programelor
trimestriale stabilite, analizează și
urmărește concret, la fața Tocului,
modul în care se înfăptuiesc măsu
rile vizind asimilarea de produse
noi și creșterea nivelului calitativ
al celor existente. în stilul său de
muncă s-a statornicit practioa de a
oonstitui pentru fiecare măsură mai
importantă colective de lucru, co
ordonate de un membru al consiliu
lui oamenilor muncii, cărora le re
vine responsabilitatea principală în
asigurarea înfăptuirii acestora. Iată,
de pildă, necesitatea lansării de noi
modele a impus realizarea in cursul
trimestrului I a unor microcuptoare
tip „vana", tn vederea obținerii sti
clei intens colorate pentru învelișul
suprapus. Un colectiv coordonat de
directorul unității și șeful secției
cuptoare a realizat proiectul, proto
tipul și primele experimentări. Apoi,
cu sprijinul celor mai buni specia
liști. s-a trecut La realizarea prin
autodotare a unui nou tip de cup
tor. în practică, aceste utilaje s-au
dovedit deosebit de eficiente. O dată
cu reducerea consumului de- gaz
metan — pentru că s-a renunțat fa
cuptorul cu oale și, în același timp,
fa oale, care se procurau din import.
— noile utilaje permit adaptarea
rapidă a producției fa cerințele
partenerilor externi. Tot în acest
scop, pe baza unei tematici concre
te, atelierului de creație coordonat de
inginerul Ana Mureșan, membru al
consiliului oamenilor muncii, i s-a
încredințat sarcina de a executa
noi produse pentru pictură și a
asigura asistența tehnică pe întregul
flux, pină fa realizarea produselor
finite. O altă acțiune importantă
vizează executarea cu forțe proprii
a dispozitivului de fațetare în faza
de prelucrare a topiturii de sticlă
— măsură înscrisă in programul de
modernizare".
— Măsuri bune, ce-i drept, dar
tn asigurarea unității cu contracte,
cum s-a implicat consiliul oamenilor
muncii ?
Pentru această întrebare, președin
tele consiliului oamenilor muncii

*
*

improvizează — ne dăm bine seama
de acest lucru — un răspuns prin
cipial : „Tovarășul director a luat
legătura cu centrala și ministerul ;
tovarășul Septimiu Barna, membru
în biroul executiv al consiliului oa
menilor muncii din centrală, a
participat 1a adunarea noastră ge
nerală și ne-a asigurat că se vor
lua măsuri pentru îmbunătățirea
portofoliului de comenzi. Ce să vă
mai spun ? Așteptăm ca și centrala,
și întreprinderea de comerț exterior
să încheie contracte și noi sîntem
pregătiți să le realizăm".
— Personal, în calitate de pre
ședinte al consiliului oamenilor
muncii, v-ați deplasat fa Întreprin
derea de comerț exterior și 1a cen
trală pentru a impulsiona activi
tatea in acest domeniu ?
— Nu, n-am făcut acest lucru.
Avem însă asigurări că întreprin
derea va primi în curîn-d noi con
tracte.
E posibil ca asigurările să aibă o
bază reală. Deocamdată, fa sfîrșitul
trimestrului, unitatea are mari res
tanțe la export și, din această cauză,
nu și-a realizat nici planul pe an
samblu.

„Despre modul cum sînt
soluționate problemele pro
ducției ar trebui să se pro
nunțe președinții consilii
lor oamenilor muncii din
unitățile cu care colabo
răm !“ Aceasta a fost prima replică
a tovarășului Marinache Andronic,
secretarul comitetului de partid și
președinte al consiliului oamenilor
muncii de 1a întreprinderea de uti
laj greu „Progresul" din Brăila. Nu,
nu era vorba. de o evitare a răs
punsului concret pe care îl solicita
întrebarea noastră. Dimpotrivă, fa aceasta ne-a oferit multe argumente
care atestă modul eficient în care
intervine consiliul oamenilor muncii
de aici.
„Prin analizele efectuate lunar,
prin acțiunile întreprinse la nivelul
fabricilor, prin ținerea unor legături
permanente cu furnizorii, ca și prin
măsurile politico-organizatorice lua
te — ne spune președintele consi
liului oamenilor muncii — eforturile
noastre converg către scopul pro
pus, adică realizarea unei producțiimarfă, pe trimestrul I al anului în
curs, de 1 025 000 000 lei, ceea ce
înseamnă realizarea integrală a pla
nului și onorarea contractelor la
export. (Convorbirea noastră a avut
loc înainte de încheierea bilanțului
pe trimestrul I, dar am aflat ulte
rior că cifrele amintite au fost
corect estimate — n.r.). în prezent,

preocupările consiliului oamenilor
muncii sînt îndreptate în direcția
mai bunei organizări a locurilor de
muncă, organizării unor schimburi
prelungite'pentru utilajele de bază,
cit și 1a montaj^ întăririi controlului
derulării producției pe faze de
execuție, A controlului calității pro
duselor pe schimburi, întărirea asis
tenței tehnioe ș.a. Obiectivele zilnice
pe care le urmărim sînt legate de
realizarea sarcinilor la export și a
programelor prioritare din domeniile
naval, minier și al agriculturii. De
fa începutul anului și pînă în pre
zent ne-am realizat contractele sca
dente fa export, sîntem „la zi" cu
exoavatoarele și piesele de schimb
pentru Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei. Ne confruntăm,
de asemenea, cu unele neajunsuri
generate de furnizorii de materii
prime și de utilaje".
„O problemă presantă este aceea
a asigurării ritmice și fa timp a
bazei materiale, intervine tovarășul
lng. Constantin Cibu, directorul teh
nic, și m-aș referi în special 1a
discurile și bandajele pentru osii
montate și livrate de Combinatul si
derurgic Reșița? Acestea sînt livrate
cu mult sub cantitățile solicitate
prin programele stabilite de minis
ter pentru exportul de vagoane.
Chiar și în prezent (începutul lunii
aprilie — n.r.) există încă o res
tanță de aproape 700 tone de discuri
și bandaje, ceea ce influențează
realizarea sarcinilor de plan la
secția osii montate și a exportului
nostru indirect. De asemenea, lipsa
bioxidului de carbon (furnizor ;
C.C.H. Piatra Neamț), necesar sec
toarelor calde și de sudură, a con
dus Ia nerealizarea sortimentului de
piese turnate din oțel (piese 1a rîndul
lor necesare atît pentru circulația in
ternă, cît și pentru export). De fa
începutul anului pină în prezent,
C.C.H. Piatra Neamț are o res
tanță de peste 40 tone. Desele noas
tre intervenții nu au avut ca efect
îmbunătățirea situației. în loc de
două cisterne, săptămînal (a cîte 13
tone cisterna), ni se asigură numai
una. Ceea ce nu rezolvă in totalitate
cerințele producției. Și problema
furtunurilor de înaltă presiune cu
inserție metalică (furnizor : C.A.T.C.
Pitești), necesare fabricației de ex
cavatoare, rămine... deschisă. Fur
nizorul livrează oantități insuficiente
și de calitate necorespunzătoare".
Relatând cele înfățișate de cei doi
interlocutori, am dat curs și invita
ției făcute de tovarășul Andronic de
a adresa întrebarea care face obiec
tul acestei anchete și președinților
consiliilor oamenilor muncii de la
întreprinderile cu care colaborează
unitatea brăileană. Așteptăm, deci, și
răspunsul lor.
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însemnări pe marginea unor manifestări
în cadrul Festivalului artei și creației studențești, ediția a XVII-a
în centrele universitare din (ară se desfășoară in această perioadă
etapa finală a celei de-a XVII-a ediții a Festivalului artei și creației
studențești, menit să stimuleze potențialul creator in știință și artă al
tinerei generații din amfiteatre, să valorifice superior talentul și pasiunea
pentru artă și cultură caracteristice tineretului din patria noastră. La
București și Iași, Craiova și Brașov, Tg, Mureș și Timișoara, Galați șl
Cluj-Napoca, creatorii, jnterpretii, echipele artistice studențești înfățișează
publicului programe șt creații cu un bogat conținut de idei, inspirate din
realitățile tării, din construcția socialistă, din istoria poporului, a partidu
lui, a clasei muncitoare. Prezent! la citeva dintre aceste manifestări re
prezentative ale artei și creației studențești, redactorii noștri vă propun
secvențele care urmează.

Viziuni proaspete, originale
într-un cadru deosebit, sărbăto
resc. Galațjul a fost gazda fi
nalei celei de-a XVII-a ediții a
Festivalului artei și creației studen
țești, secțiunea de teatru, montaje
literare, recitatori. Cel 650 de studenți din toate centrele universitare
au aplaudat citeva notabile creații
teatrale, dovedind preocupări sta
tornice, diversitate repertorială, se
riozitate, fantezie artistică, uneori un
nivel apropiat de profesionalism.
Deși mai puțin variat dealt la alte
ediții, festivalul a reliefat citeva di
recții ale mișcării teatrale studențești.
Ne-am opri in primul rind la valo
rificarea in spirit modern a reperto
riului clasic ori la dramatizarea cu
succes a unor texte clasice in for
mula teatrului colaj. Reprezentațiile
respective au intrunit cele mai multe
aprecieri. La Timișoara, centru uni
versitar ale cărui formații s-au pre
zentat la cota oea mai inaltă, situindu-se detașat pe locul fruntaș — in
mod surprinzător de slab s-au aflat
la această ediție reprezentanții Capi
talei — funcționează de mai multă
vreme un studio de caragialeologie.
Un grup de studenți ai Facultății de
construcții au obținut premiul I cu
un excelent spectacol regizat de Ra
doslav Radu, Fitanția (al patrulea
din ciclul „Fîntina"), un colaj de
texte din publicistica lui Caragiale.
rodind savuros culoarea epocii, cu un
decupaj satiric original, tălmăcind
astfel intr-o manieră încântătoare
resursele comice ale unor fragmente
înlănțuite cu desăvirșit simț teatral.
Dar, dincolo de spectaculosul, rafi
natul montaj „carnavalesc". în care
artiștii amatori declamă, cîntă (voce,
pian, tubă I), dansează, importantă
rămine aprofundarea spiritului caragialesc, înțelegerea matură a articu
lațiilor operei sale, in totalitatea ei
— și in totalitatea determinărilor so
ciale. politice în care a fost scrisă și,
in acest fel, reliefarea mesajului ei eduoativ. O interesantă versiune .pentru
marionete a piesei Conu Leonida
față eu reacțiunea a oferit Teatrul
„Ludic" din Iași (regia Aurel Luca).
în interpretarea aceleiași formații,
O noapte furtunoasă a avut citeva
momente bune (rolurile Veta, Zița,
Chiriae — Diana Coman, Evelina Vasiliu. Radu Anagnoste), dar nu și o
motivație coerentă a viziunii de an
samblu. în altă ordine, am reținut
spectacolul învîrtește-te, fofeaza
mea (Teatrul .,Thalia" al Casei de
cultură a studenților din Timișoara).
Ghcoijghe Stana a. conceput o „co
medie a comediilor", preluînd motive,
struetnri, personaje consacrate, in
tr-un scenariu cu multe nuanțe ana
litice și, totodată, cu o privire duios
ironică a „commediei dell’arte" (de
evidențiat aici rolurile Pantalone —
Petre Boroșoiu, premiu pentru inter
pretare, și Floristella — Violeta
Olaru). Studenții tîrg-mureșeni au
adus pe scenă o inedită selecție din
Cehov, Anotimpurile.
Etapa finală de la Galați a afir
mat, de asemenea, preocuparea tru
pelor studențești pentru piesa de ac
tualitate. în formule diverse, de la
teatrul-dezbatere a unei problematici
contemporane la farsa parabolică, ele
au prilejuit interpretări vii, tinerești,
depășind schematismul. Așa au fost
Interviu, jucată de studenții filologi
din București, și Cerul înstelat dea
supra noastră de Ecaterina Oproiu,
în viziunea ieșenilor Silvia Lăcătuș
și Cornel Popa, Excursia de Th. Mănescu, interpretată de studenții gălățeni, și, mai ales, spectacolul for
mației „Agriteatru" a Facultății de
agronomie din Timișoara, o ingeni
oasă versiune a „fanteziei lăcrimoa

se" Prințesa și porcarul de Dumitru
Solomon (regia Mircea Iosif).
Teatrul de inspirație istorică, in
schimb, a fost marele absent al festi
valului, exceptmd piesa studentului
Andrei Moroșanu, După o veche ba
ladă (Teatrul bucureștean „Podui",
regia Cătălin Naum), ca și cel de in
spirație folclorică. Miorița, prezen
tată de studenții ieșeni, a avut pu
ține virtuți dramatice, în ciuda unui
text romaroabil alcătuit de Mihai
Vasiliu, ce reunea variante foarte
expresive, mult îndepărtate de proto
tipul vrîncean, ale baladei.
Așa-numitul teatru-document a
fost, de asemenea, neconvingător re
prezentat. Pentru dramatismul ple
doariei pentru pace, făcută cu mij
loace expresioniste, s-ar cuveni men
ționat Dezarmarea, prioritatea priori
tăților (după Mircea Malița și Tudor
Popescu ; formația Facultății de
științe economice din Timișoara, re
gia Diogene V. Bihoi). La secțiunea
de montaje literare am urmărit
spectacole inegale, unele nereușite
datorită formalismului sau recitări
lor lipsite de autentică vibrație. Ci
teva merită insă remarcate. Sensi
bile, echilibrate, impresionind prin
sobrietate, bun gust ori dezinvoltură:
Mesaj prometeic pentru pace (Insti
tutul de mine din Petroșani), Rec
viem („Thalia" Timișoara, in limba
maghiară), Omagiu (Facultatea de
mecanică București), excelentele
Cintec pentru oamenii pămintului
(„Mecartis" Cluj-Na.poca), omagiu
adus răscoalei din 1907, Și totuși
există iubire („Romanticii", formația
studenților chimiști din Cluj-Napo
ca), Sint culoarea tinereții (ciberne
tică. București), Glasurile lumii (fi
lologie, Timișoara), Chipul marelui
timp (Iași). Un aspect se impune,
credem, luat în discuție : calitatea,
profesionalismul instructorilor aces
tor formații. Acolo unde aceștia sîpt
oameni cu solide cunoștințe in do
meniu, eventual profesioniști, rezul
tatele se văd imediat, de la opțiunile
repertoriale ia calitatea spectacolu
lui. De aceea, ar fi necesară o mai
strînsă colaborare cu instituțiile tea
trale, sprijinul acestora, permanentă
îndrumare din partea unor regizori
șau actori.
Zilele petrecute la Galați au fost
și un prilej de intilnire cu teatrul
studențesc profesionist. Din cele
patru spectacole ale institutelor din
București și Tirgu Mureș s-a deta
șat desigur Platonov de A. P. Cehov,
un spectacol memorabil, imaginat și
realizat de prof. Gelu Colceag, care
semnează adaptarea și regia, cu stu
denții anului IV-zi. Claudiu Stănescu, Maria Eremia, Oana Stefănescu,
Ionel Mihăilescu, Teodora Mareș,
Florin Chiriae, Lucian Nuță și cei
lalți fac proba unei splendide naturaleți scenice, dar și a unui drama
tism interior remarcabil. Versiunea
Iui Gelu Colceag la acest „Hamlet
de provincie", prima piesă, abando
nată de Cehov, găsește măsura idea
lă în jocul acestor tineri actori care
descifrează cu maturitate și cu uimi
toare profunzime tainele universului
cehovian. Secția română a institutu
lui tîrg-mureșean a propus o mo
dernă „lectură" a piesei Ecaterinei
Oproiu Nu sînt turnul Eiffel, un mu
sical plin de fantezie (cu Mihaela
Murgii Rădescu, Bogdan Caragea,
Dorin Andone ș.a., in regia lect.
univ. Kovâcs Levente), iar secția
maghiară, Concurs de împrejurări de
Adrian Dohotaru. Adăugind relevan
tul debut regizoral al Monei Chirilă,
curitlatca de Marin Sorescu, am avut
o Imagine concludentă asupra calită
ții invățămintului artistic românesc.

Costin TUCHILA

Mesajele actualității
Ca și manifestările precedente,
cea de-a XVII-a ediție republicană a
Festivalului artei plastice studen
țești, desfășurat la Tîrgu-Mureș, a demonstrat elocvent exis
tența unei efervescente creatoare, a
unui climat favorabil afirmării celor
mai variate modalități de expresie.
Salonul studenților — viitori creatori
profesioniști, deschis în amplele ga
lerii de artă de la Palatul culturii,
a reprezentat in acest sens o eloc
ventă
demonstrație a
nivelu
lui calitativ la care se desfășoară
învățâmintul artistic la noi, a re
zultatelor deosebite Înregistrate in

Pretutindeni, în sălile de concert
ale țării, sint vizibile, in structura
publicului, semnele unor mutații
ce vorbesc din plin despre o reală
pasiune a maselor largi de tineri
pentru muzică. De citeva stagiuni,
la Ateneul Român, concertele săptăminale ale filarmonicilor sint,
pină la ultimul loc, ale abonaților
și este tot mai greu să găsești,
incidental, un bilet in plus. De ase
menea, la Studioul de concerte al
Radioteleviziunii (la concerte sim
fonice, muzică de cameră sau seri
de muzică și poezie) la filarmonicile din Iași, Timișoara, Tg. Mu
reș, Bacău, Oradea, in casele de
cultură din Constanta, Petroșani,
Sighetu Marmației, Vișeu de Sus,
sala de festivități a Combinatului
de lire sintetice din Iași, la Galele
Amfiteatru ce au avut loc in ulti
mul an la Slănic Moldova, Costinești. Predeal — mii de tineri sint
prezenți la manifestări de ecou.
Sint, nu o dată, săli arhipline ce
urmăresc o primă audiție de mu
zică românească, desfășurarea ar
tei unui tinăr concertist, pagini
hotăritoare din istoria literaturii
muzicale naționale și universale. Un
larg ecou trezesc in ultima vre
me serialele de manifestări in eare
muzicieni și actori de talent iși
unesc eforturile „construind" spec
tacole de muzică și poezie. Parale
lele literar-muzicale de la Tea
trul Mic dovedesc, tot prin larga
participare a publicului, dorința de
informare, de cultură, de modela
re sufletească prin marea artă.
Miile de scrisori care se primesc
lună de lună la redacția muzicală

variate domenii ale artelor plastice
— pictură, sculptură, grafică, arte
decorative — destinate nu doar să
dezvolte excepționale înzestrări ar
tistice, ci in egală măsură să for
meze oameni capabili să intervină
eficient in modelarea mediului am
biant, pe măsura și în pas cu ce
rințele societății contemporane. Ro
lul deosebit de important ce revine
invățămintului în formarea ar
monioasă, multilaterală a noilor
generații, a creatorilor de mline
este un adevăr care nu mai trebuie
demonstrat. Această educație echi
librată, in sensul însușirii atit a

a Radioteleviziunii pledează pentru
interesul crescînd pentru arta so
noră al tinerilor de cele mai dife
rite profesiuni și preocupări.
Iată, deci, citeva elemente care,
mai mult decit orice teoretizare,
arată că „investițiile" care s-au
făcut in procesul ridicării nivelu
lui de cultură al tinerei generații
dau acum, normal, roade bogate.
Această masivă prezență în sălile

eeldr mai noi cuceriri ale tehnicii
artistice, căt și a cuceririlor funda
mentale care au avut loc in
conștiințe artistică * timpului nos
tru revine desigur în egală mă
sură invățămintului de' toate gra
dele, dar rhâi - cu seamă- tnvâțămint-ului artistic. Studiul formelor și
volumelor, al valorilor și culorilor,
al relațiilor' ți interacțiunii lor,
al posibilității lor de influențare,
orele practice cit caracter aplicativ,
asociate' prelegerilor teoretice au
avut tocmai menirea de a cuprinde
cit mai preeis in raza înțelegerii
fenomene de real interes in pregă
tirea viitorilor artiști. însăși orga
nizarea acestui amplu salon al crea
ției studențești.. » fdst . de naturii să
indice concret concepția unitară
care definește întregul nostru pro
ces de invățătnint,.
Gumulind o mare varietate a «tilurilor individuale, rezultate ale
unor neobosite căutări și tatonări
spre precizarea unor individualități
plastica . în formare, recentul salon
a pus în lumină dorința plasticienilor-studenți de a se integra viziu
nilor și modalităților de « transmi
te idei specific contemporane. • Iată,
de pildă, progresiva simplificare a
limbajului expresiv cu un accent
vibrant, dar sobru. din lucrările de
pictură semnate de Ion Melania,
Tănase Alexandrina sau Tudor Con
stantin, ca și lucrarea intitulată de
Coama Adriana „Salvați omenirea",
distinsă eu premiul .special: al re
vistelor „Viața studențească" și
„Amfiteatru". Nevoia de a concen
tra, de. a condensa .în, imagine artis
tică semnificații umane profunde
a impus în sculptură recurgerea
la sinteze expresive, cum sînt acelea
din. lucrările semnate de Kocsis Ru
dolf, Lakatos Pal sau Posțolache
Eugen,. Compozițiile realiiate cu
mijloacele, complexe ale graficii. de
Fejer Zpltan, N^dășân Timotei, Fet
ea pvldiu și-au aflat, de asemenea,
sursa de inspirație în frumusețea
creată, da mintea . și .mina omului.

Amploarea registrului afectiv, adec
vat subiectului, dar și o bună în
sușire a tehnicii pe care o presu
pune tapiseria s-au distins, de ase
menea, în lucrările realizate de Botlș Manuela, Nedelcu Florica sau
Nicolae Adrian. Lucrările unor ar
tiști amatori, studenți al altor in
stitute de învățămînt superior din
întreaga țară, in cadrul expoziției
organizate la Casa de cultură a
sindicatelor au fost de natură să
demonstreze prezența unor reale
înzestrări artistice, capabile de spec
taculoase afirmări viitoare.
Dat fiind că manifestările expoziționale ale studenților trebuie să
fie îh primul rind mărturii ale cu
noștințelor acumulate și abia după
aceea adevărate demonstrații de originalitate, credem că năzuințele
tinerilor artiști studenti ar cîștiga
prin adîncirea unor preocupări pen
tru o. mai variată tematică socialiștorică, de natură să îmbogățească
registrul abordat, să lărgească ori
zontul gindirii plastice, astfel incit
lucrările propriu-zise să se consti
tuie ca sinteze moderne cu rădăcini
In tradiția națională. Prezenta mai
numeroasă, alături de unele lucrări
de diplomă, a unora dintre cele
mai bine realizate compoziții rezul
tate în urma, orelor de practică
care se desfășoară în multe din
punctele fierbinți ale țării ar fi de
asemenea de natură să aducă mărturii
trăite și ’exprimate Ia nivelul cerin
țelor conștiinței contemporane. în
aceasta constă, de altfel, rostul adine
educativ al Artei. Căci important nu
este să exprimi, să afirmi doar in
tenții frumoase ; important este să
ereezi un spațiu spiritual inait, în
care comuniunea artistului (fie el și
student) cu societatea să devină po
sibilă. în care imaginea, deschisă
spre infinitul realității, să devină o
adevărată arenă a cunoașterii și ex
perienței spirituale.

Marina PREUTU

Opțiune pentru calitate
Săli arhipline la Teatrul • dramatic,
ta Casa de cultură a studenților din
Brașov, unde se desfășura Festiva
lul artei și creației studențești, edi
ția a XVII-a, secțiile „Muzică ușeară"
(rock, estradă, jaz, folk), Dans (te
matic, modern, contemporan, de ca
racter etc.), mai mult ca oriunde, la
aceste manifestări de larg interes, cu
adresă specială pentru studenți, pen
tru tineri, cuvintul publicului, apțiunea publicului pentru calitate fiind
definitorii. Bineînțeles însă că nu
toți cel peste 60# de studenți (reprezentlnd toate centrele universitare)
au reușit să depășească o anume pre
zentare medie (ca să nu o numim
mediocră), să nu mai străbată ace
leași căi de mult știute și cam bana
lizate (ne referim, Îndeosebi, la foit,
la rock, estradă, soliști instrumen
tiști), să aducă o notă cit de cit ori
ginala, o nuanță distinctă. Pentru ci
nu toți studenții-artiști, protagoniști
ai celor două zile de concurs, au be-'
neficiat de o instruire, de o îndrumare
sistematică profesională, astfel incit,
să elimine diletantismul (in sensul,
actului artistic pe , cate oricine îl
poate împlini, fără pretenții, pentru
el Însuși sap- în cadru resțrlns. cole
gial, familial, dar In nici uh caz pe
o scenă publică, pe un podium de
concert I), să opteze pentru forme
sau formule artistice concise, moder
ne, cu .substanță ideatică majoră.
Asjfel, au convins, detașlndu-se :
formațiile de jaz „Atelier ’61" (Casa
de cultură „Grigoje Preoteasa" din
București) și „Alia breve" (Casa de
cultură a studenților, din Timișoara),
formațiile voeâl-tnstrumentale de
muzică ușoară „Axiome" (Casa de
cultură a studenților din Brașov),
„tteiion" '(Universitatea Cluj-Năpoca), '„Schiriox". (Facilitate#. de știin
țe economice Crâiova), orchestra de
estradj a, Academiei militare din
București (pregătită intr-adevăr cu
multă seriozitate), solistele de mu
zică ușoară Dana Bartzer, Corina
Mathia (Facultatea de filologie
București), Gabriela Nechita (Casa
de , cultură a tineretului’ și, studenți
lor. Iași).... Greu totuși de amintit
citeva din. acele eeei de formații,
dintre sutei» de studenți care, indi
ferent dacă, au atins, sau Mi perfor
manțe . deosebite, srtu pregătit cu
emoție, așa cum au puiuț, luni de
zile... Dar adevătul. este, că nu toate
•u însemnat acel salt calitativ atit de
necesar în. arta studențească. Așa
cum referlndu-ne la „Dans" arn
putea .numi detașat : Formația de
dans d» societate a Casei de
cultură a studenților din ' Timișoara,
Formația de rock « Gafei de cul
tură a studenților din Tirgu
Mureș, formația de dans „Aero
bic" a Facultății de textile din
Iași. Formația de dane comic a
Institutului de petrol șl gaze Plo
iești, formația timișoreană de dans
tematic „Reflăx" —- lanstnd un
micrdpoem coregrafie despre dimii
nețlle Însorite ale tuturor anotimpu
rilor. în rest... Mat mult. Ia unele
secțiuni (sțpr» exemplu muzică

Practica istorică, pedagogică de
monstrează eă. procesul audiției
muzicale trebuie permanent „du
blat" d» cri al educației artistice
a publicului de,toate viratele și
preocupările, al tinerei generații In
mod special. De la Modul cum se
realizează educația muzicală in
școală, de la antrenarea ținerilor
In activitățile ansamblurilor artis
tice școlare (c6r, orchestră, lr> dl-

folk), diferența de calitate, de prezen
tare. dintre acei excelenți instrumen
tiști virtuozi de notă profesionistă —
respectiv timișorenii Adrian Dinu și
Paul Dudnic, ce propuneau compo
ziții modeme, elevate sau citeva gru
puri mai interesante (Ad litteram —
Ploiești, Duo — Cluj-Napoca) și nota
comună a celorlalți era aproape de
necuprins intr-un clasament. Așa
cum s-au remarcat folkiștii Tiberiu
Pop din Cluj-Napoca (desenînd cro
chiuri de mare sensibilitate). Râul
Cristea — București, lăsind în umbră
pe majoritatea celor ce însăilau stînîgaci aceleași și aceleași două acor
duri la chitară.
„Brașovul este un oraș studențesc
plin de viață — spunea Trifu Mir
cea, secretarul Comitetului A.S.C.
Brașov. De patru ani deținem locul
I la profil „mecanic" in competiția
națională studențească, avem 95 de
cercuri de- cercetare științifică, și 37
de ’ propuneri de invenții în 198Q, și
.tot in 1986 peste 100 de participări lâ
^concursurile; profesionale, câștigarea
.campionatului •. de handbal, precum
ți ".'Întrecerile ■ de orientare sportivă,
alpinism.!. Că să nu mai vorbesc de
Cel.peste 300 de studenți care se in
struiesc'Ia casa de cultură, de for
mațiile-noastre'care au mare popu
laritate
„Conexiuni", „Axiome",
„Dans modern", „Junii Brașovului",
de discotecile noastre. Sălile sint pli
ne Ia toate manifestările de ținută,
de interes, de calitate, cum este și
Festivalul artei și creației studen
țești. Pregătirea artistică a studenți
lor brașoveni este deci in pas cu cea
profesională, cu dorința de a forma
un public studențesc exigent, care,
după cum.se știe, salută valorile, ta
lentul și este mai puțin generos cu
improvizațiile". „Din totdeauna in
arta studențească — adăuga Tony
Greeu, electronist, una dintre vede
tele Festivalului artei studențești,
laureat Ia toate edițiile desfășurate
din 1980 pină In prezent, cel care a
lansat cunoscutul grup satiric „Divertis" din Iași — nu prea au fost
lăsate să viețuiască formații nein
struite. necizelate, neinteresante. Nu
lipsa de experiență le-a redus la tă
cere, ci mediocritatea. Publicul stu
dențesc, tineri in plină formare, de
la an la an devine mal informat, mai
educat, mai dornic de a străbate, de
a cunoaște noi teritorii ale artei ; nu
prea are timp de pierdut și nici nu
face caz de o falsă politețe, cuvintul
lui este sincer, reacția lui este fără
echivoc, opțiunea lui pentru calitate
este definitorie".
Cînd pe. scena brașoveană (în ma
nifestarea excelent organizată de
forurile studențești) iși susțineau
programul formația „Rogvaiv" (cu
acel „Răsărit de soare in Carpati"),
„Atelier ’61“ (rostind o baladă), Ga
briela Nechita; Dana Bartzer etc —
aplauzele tinerilor pledau de fapt
pentru calitatea, pentru valoarea ar
tei studențești.

verse formații instrumental-voca- . rămîn, desigur, In acest plan, emi
le) la organizarea de către institu
siunile cu profil educativ difuzate
țiile cu profil muzical a. unor ac ■ In? programele zilnice ale Radioului.
țiuni speciale de educare artistică
Dar, ne întrebăm : sint aceste ac
țiuni întotdeauna la nivelul nece
a tinerelor generații. Șl viața noas
tră culturală cunoaște din acest sităților, al comandamentelor edu
punct de vedere lăudabile inițiati
cative ce stau in fața frontului
ve. La Ateneu, sint organizate, In
nostru artistic, pedagogic ? Răs
fiecare duminică dimineața, cu
punsul nu poate fi pe deplin afir
sprijinul ansamblurilor Liceului de mativ, Pentru că absolut necesară
artă „George Eneseu" «au Conser
mi se pare, în primul rind, revitalizarea, in toate centrele in care
vatorului „Clprlan. Porumbescu",
manifestări special» dedicate ele
există instituții de profil, a eoncertelor-leețil, excelentă formulă eduvilor din șcclile Capitalei. Tot Ia
catlv-muzioală, apărută in urmă cu
Ateneu este lansată d« citiră ani o
stagiune speeiaiă pentru - studenții
trei decenii dar, din păcate, ero
dată de inerțiile și delăsările unor
bucureșteni. precum ei „Confluen
organizatori. Concertele-lecții pen
ța artelor", manifestare e» se bucu
tru tineri, pentru masele studen
ră de o mare afluență a publicu
țești trebuie să capete loc prepon
lui tinăr. în multe centre al»
țării (mă gîndesc. la Filarmonica derent în agendele filarmonicilor,
din Bacău; In primul rind) sînt or
teatrelor muzicale, școlilor de spe
ganizat» periodic conoerte-lecții
cialitate, .caselor de cultură. Or-
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• COMPLEXUL DACIC FOR
TIFICAT DE LA RACOȘ - BRA
SOV, In anul trecut au fost continuate
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In laboratorul de chimie al Liceului industrial nr. 2 din Sfintu
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Orizont de gîndire
(Urmare din pag. I)
• hidraulică. Avem indica
tori de plan, acord global
etc. E ușor de înțeles de
ce optăm numai pentru
serii mari, nu ?“ „Nu. nu e
ușor de înțeles, se incăpăținsază tovarășii lor de
muncă — e adevărat, mem
bri ai altui colectiv, dar to
varăși de muncă. Nu-i
ușor de înțeles, deoarece
piesele acestea uzate sint
de la o mașină unicat, iar
dacă voi sinteți in stare
să judecați numai. în mar
ginile interesului vostru,
mașina aste nu va produ
ce, noi nu vom livra alto
ra ce au nevoie și de aici
un lanț întreg de neajun
suri...".
Disputele pe asemenea
teme sint frecvente și
ele indică relațiile anor
male dintre unele co
lective. E de la sine în
țeles că fiecare colectiv
trebuie să incerce totul ca
să-și rezolve treburile cu
forțe proprii. Să pună în
mișcare rezerva sa de
gîndire creatoare. Să afle
soluții viabile. Iată însă
că se ivesc și situații in
care colaborarea in depăși
rea unui impas este ab
solut necesară. Fără pie
sele aduse la recondițio
nat, mașina unicat despre
■’ carp e vorba nu avea cum
’ funcționa.
Decât'
doar
O dacă... se importa alte.
Neîndoios că maeștrii recunoscuți în hidraulică
și-au făcut planul cu
serii... mari, poate au fost
și lăudați pentru aste. Un
„indicator de plan" sigur
insă că nu l-au îndeplinit
in împrejurarea dată. Un
indicator care nu se ra
portează decit oonștiinței
proprii de proprietar, pro
ducător și beneficiar: acela
care măsoară altitudinea
înțelegerii intereselor ge
nerale. Altitudinea recep
tivității la comandamentele
majore ale colectivității.
E bine că in sectorul tău
totul merge perfect. Dar și
mai bine e cînd te preocu
pă și funcționarea fără
cusur a oricărei articulații
din mecanismul nostru economic. social. De care,
Inevitabil, depinzi șl tu.
intr-un fel sau altul. Cu
indicatori de plan, cu
acord global ș.a.m.d. Nu-i
nici un secret pentru ni
meni că mentalități de
acest fel dau naștere nu
o dată Ia situații paradoxa
le. Diverși . amatori de,.,
serii mari amină dlntr-un trimestru in altul li
vrarea unor utilaje pentru
noile capacități destina
te să producă intr-un ter
men anume. Lipsite de aceastâ posibilitate — adică
neincadrate in termene
— noile instalații privează
uneori chiar pe restanțierii
de utilaje, care se pling
în drea.pta și în stingă că
nu-și fac planul pentru că
producția de la fabrica
cutare, de oare ei au ne
voie, nu există încă. La o
analiză mai riguroasă a vinovaților, cercul se închi

ganizate pe haza unui „sistem" (la
elaborarea căruia să-și dea con
cursul, sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, spe
cialiștii in domeniu din întreaga
țară), un serial de manifestări de
acest gen (cu o desfășurare riguros
distribuită pe parcursul a 4—5 sta
giuni) poate da maselor de iubi
tori de artă (in concerte de ținută,
în care cuvintul lămuritor să fie

Educația muzicală a tinerei generații
de concert și spectacole lirice, mu
tațiile petrecute in rindurile publi
cului ridică insă alte probleme. Ti
nerii care vin acum spre sala de
concert nu vor rămine in „spațiile"
marii muzici dacă nu vom ști șă
le oferim, in paralel, și mijloacele
necesare însușirii mesajului crea
țiilor programate în agendele cu
rente de concert, înțelegerii locului
creațiilor muzicale românești in
peisajul artistic contemporan și
modalitățile in care surprind, în
desenul portativelor lor, marile evenimente ale contemporaneității,
suma de informații și concerte estetico-muzicale necesare pentru a
distinge valorile autentice ale crea
ției artistice — elemente de cultu
ră muzicală, deci indispensabile
unui contact eficient cu manifestă
rile din sala de concert.

■
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de, repetăm : paradoxal 1,
chiar la furnizorul uti
lajului acela unicat ori
mai puțin unicat. De aici
încolo urmează saraban
da reeșalonarilor, a pro
misiunilor ferme. Care, evident, nu pot recupera
timpul irosit undeva in
fluxul lipsei de răspun
dere.
într-d economie așezată
pe principii ferme de or
ganizare, orice derogare,
orice nesoootire din rațiuni
egoiste ori datorate in
capacității unei judecăți
de ansamblu pot determina
consecințe pe care nimeni
nu le dorește.
In recentele adunări ge
nerale ale oamenilor mun
cii am fost in citeva rlnduri martorul diverselor
încercări de minimaliza
re a unor neajunsuri, în
cercări exprimate cu ton
iritat pur și simplu : „ce
atita caz că nu ne-am
făcut planul doar cu... 0,2
la sută, ia. un fleac acolo !...“ „Apărare" demo
lată pur și simplu de ad
versarii... aproximațiilor :
„Povara voastră de 0,2 la
sută a fost așezată ne
drept pe umerii celor care
vin după voi și iau cu 0,2
ia sută mai puține produ
se de la voi și dau cu 0,2
la sută mai puțin, mai de
parte. Sinteți vtaovați nu
numai tie ’zecimile ne
onorate, ci si de reacția
„in lanț" produsă. Ca atunci cînd furnalistu.1 e cu
doar o tonă de fontă sub
plan. Dar, mai departe, și
oțelarul va fi sub plan,
laminoristul de asemenea,
și așa. in flux, toți cei care
așteaptă acest metal au ne
voie de el ca aerul, ca
apa".
Iată, așadar, că un pro
cent sau o zecime nu-i
doar o chestiune facultati
vă, de... grădină persona
lă. Și cu atit mai puțin
susceptibilă de interpretări
personale care, in astfel
de împrejurări, poartă nu
mele de egoism. Realitatea
noastră socialistă produce
zi ’ de zi, in proporții de
masă, opusul acestei optici.
Din îndemnul conștiinței,
din Înțelegerea unor co
mandamente majore ale
prezentului, numeroase co
lective de oameni ai mun
cii nu numai că nu se si
tuează in postura de a-șl
„teoretiza" vreo răminere
in urmă... 0,2 la sută, nu
numai că se zbat pentru
a-și face integral datoria,
dar onorează și in devahs semifabricatele, uti
lajele. producția aștepta
tă intr-o ramură sau alta,
pe cine știe ce șantier
ori platformă industria
lă. Timpul ciștigat acce
lerează timpul de punere
în funcțiune, de produc
ție al celorlalți, totul se
sincronizează și armoni
zează. deoarece accelera
țiile noastre- de progres
nu pot avea decit un nu
mitor comun : efortul co
mun, tenace, așezat sub
semnul marilor răspunderi
ale mersului nostru ge
neral.

Smaranda OȚEANU

pentru tineri. în unele orașe ale
țării, casele de cultură, bibliotecile
(un exemplu de perseverență și
forțe pedagogice 11 demonstrează
din acest punct de vedere, de cîțiva ani, Biblioteca „Gh. Asachi" din
,Ia^i, care «ie bifeură- de sprijinul
profesorului George Pascu și al
foștilor săi studenți) organizează
cursuri speciale de inițiere muzi
cală. Așa, cum cu totul meritorii
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aliat unei largi suite de exempli
ficări) cunoștințe esențiale despre
formele și genurile muzicale, des
pre locul muzicii românești în
contextul valorilor internaționale
și, ceea ce este mai important,
poate da mai solide temeiuri dra
gostei de muzică, de audiție, confe
rind, totodată, și adinei criterii da
judecată estetică.
Așa cum un efort deosebit ar
trebui făcut spre asigurarea unor
cărți de largă audiență, capabile să
pună la îndemina maselor elemen
te fundamentele de gramatică, or
tografie. stilistică, estetică mu
zicală. Dincolo de realizările mar
cante ale „Editurii muzicale" în
domeniul difuzării partiturii româ
nești și creațiilor muzicologiei na
ționale. cărțile de popularizare
(colecții speciale) trebuie elabora
te de specialiștii in domeniu, pe

baza unor riguroase concepții pe
dagogice privind educația muzicală
în actualul moment al evoluției
social-culturale. Cărțile, concertele,
discurile, întregul proces educativ
trebuie să dovedească din acest
punct de vedere înțelegerea locu
lui capodoperei muzicale — drept
unic mijloc ce poate fi folosit în
procesul popularizării muzicale (o
lucrare mediocră sau fără farmec,
anulind „ab initio" orice valoare
educativă), preocuparea de a re
cruta pentru asemenea activități
specialiștii domeniului, respectiv,
cunoscuți compozitori, critici, mu
zicologi. în sfîrșit, cred că în pro
cesul educației muzicale, fiecare
instituție trebuie să țină seama de
momentul actual, de interesul fe
cund pe care-1 au în special in rinduriie tinerei generații, de preocu
pările interdisciplinare și nevoia de
lărgire a orizonturilor culturale.
Practica dovedește că drumul mun
citorilor, elevilor, studenților (care
se pregătesc pentru diverse pro
fesii) se apropie mai ușor de mu
zică dacă știm să apelăm constant
la interesul lor pentru literatură,
cinematografie, artă plastică, arhi
tectură, alte diverse teritorii ale
cunoașterii științifice. Remarcînd
și stabilind cu profunzime și ta
lent asemenea asociații interdiseiplinare, dăm cu siguranță real ori
zont oricărui proces instructiv-muzical, contribuind în același timp
la procesul general al educației es
tetice și patriotice a tinerelor ge
nerații.

Iosiî SAVA
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investigațiile arheologice In complexul da
cic fortificat de la Racoș, cercetări efectua
te de dr. Ion Glodariu. de la Institutul de
istorie și arheologie din Cluj-Napoca, și
dr. Florea Costea, de la Muzeul județean
Brașov. Cea mai importantă realizare a
acestei campanii a constituit-o degajarea
integrală a marelui sanctuar circular dacic
de aici, al doilea ca dimensiuni din Dacia.
Acesta era alcătuit din 3 construcții con
centrice. Prima — exterioară — era din
piatră locală, calcaroasă, puțin fasonată, cu
laturi de 2,50 metri. A doua — cea media
nă — era perfect circulară, fiind clădită din
blocuri de tuf fărîmicios. Cea de-a treia —
construcția centrală — era compusă din
două încăperi ce comunicau între ele. Clă
direa avea pereții obișnuiți ai construcțiilor
civile dacice — bîrne împletite de nuiele și
chirpici, așezate pe o temelie de lespezi de
piatră. Importanța de excepție a acestei
descoperiri constă în faptul că oferă „cheia"
cunoașterii sistemului de construcție a
sanctuarelor dacice circulare.

• O STATISTICĂ SI SEMNIFI
CAȚIILE El. în numărul 4/1987 al revis
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tei „Magazin istoric" sint publicate citeva
date statistice intocmite, pe baza colecțiilor
revistei, de către doi dintre statornicii săi
cititori — Roman Mihăescu din Timișoara
și Gheorghe Budrugeac din Ploiești. Datele
la care ne referim alcătuiesc un succint dar
grăitor bilanț al concursurilor pe teme de
istorie organizate de revistă in perioada
1971—1986. Aflăm astfel că la cele 22 de
concursuri au luat parte 248 547 de cititori,
tineri și virstnici, muncitori, țărani, inte
lectuali. elevi, studenți, militari. Dintre aceș
tia au dat răspunsuri exacte la cele aproape
650 dc întrebări privind istoria îndelungată
și eroică a poporului român sau evenimen
te de răsunet ale istoriei universale circa
95 000 de concurenti. Asemenea cifre atestă
o dată mai mult largul interes pentru pro
blematica istorică, pentru gindurile, fap
tele și aspirațiile Înaintașilor, marea nevoie
a unui larg public de a cunoaște și înțelege
trecutul asa cum a fost, cunoaștere la care
revista „Magazin istoric" a inteles să con
tribuie.

I
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• VESTIGIILE METROPOLEI
ROMANE DE PE MUREȘ. Săpătu
rile întreprinse în anul 1986 in castrul ro
man de la Apulum (Alba Iulia) au fost
desfășurate pe latura de sud a acestuia,
unde se bănuia existența unor turnuri de
poartă. în anul trecut, după cum ne comu
nică arheologul Vasile Moga de la Muzeul
Eniri; cUji Alba Julia, aicj ,s?a confirmat
existeppi «’rtiftiilUi; iW«<‘ope3*te la circa
30 de centimetri de rtivejuLactugl al solului,
și pină la o ad1ti'c'ittie'"'dk'?fl*nfetri. Turnu
rile aveau o formă rectangulară, cu dimen
siunile exterioare ale laturilor de 6.30/4 me
tri. Ele erau construite din blocuri ecarisate,
prinse între ele cu mortar hidraulic. Poarta
avea o deschidere de 10,20 metri și era
orientată spre sud. ceea ce îndreptățește
supoziția că era poarta principală de in
trare in castru. O serie de analize petrografice, realizate de specialiști de la Univer
sitatea din Cluj-Napoca, au îngăduit să se
stabilească și cariera de unde au fost pro
curate materialele de construcție — carie
ra de calcar organogen din zona ȘardBărăbanț, situată la cîțiva kilometri nord
de Alba Iulia.

!■

• IZVOARE ISTORICE PO
LONEZE DESPRE TARILE ROMÂ
NE ÎN EVUL MEDIU. In ••Pevista de
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istorie", nr. 3/1987, la rubrica „Cronica vie
ții științifice" este prezentată o scurtă dare
de seamă privind rezultatele unor recente
investigații întreprinse în biblioteci și ar
hive poloneze de cercetătorul științific Con
stantin Rezachevici. Dintre multele și in
teresantele noutăți istorice depistate aici.itn
rindurile de față Înfățișăm doar citeva :
liste ale membrilor „steagurilor moldove
nești" care au participat la despresurarea
Vienei in 1683, date privind campania in
Moldova a regelui Jan Sobieski din 1691,
cu celebrul episod al apărării Cetății Neam
țului de către plăicșii români, scrisori ale
voievozilor Vasile Lupu șl Mihnea al III-lea
către demnitari polonezi, știri care par să
confirme participarea oștenilor lui Mircea
cel Marc la celebra bătălie polono-teutonă
de la Griinwald din 1410. relatări ale unor
călători polonezi despre trecerea lor prin
țările române, noi izvoare iconografice de
mare importanță pentru cunoașterea costu
mului românesc, a echipamentului militar
al oștenilor noștri in perioada medievală.

• DATE PRIVIND MUNCITO
RIMEA BUCURESTEANĂ IN PE
RIOADA INTERBELICĂ. Recent, în
cadrul Laboratorului de demografie istori
că de pe lingă Facultatea de istorie-filozofie a Universității din București a fost pre
zentată, după cum ne scrie prof. L. Roman,
secretarul laboratorului, o comunicare pri
vind evoluția proletariatului Capitalei in
perioada 1930—1938. Autorul comunicării,
prof. Petre Dache, șef de secție la Muzeul
de istorie și artă al municipiului București,
a folosit in acest scop dările de seamă
anuale — încă inedite — ale întreprinderi
lor bucureștene, subliniind că importantele
sporuri ale rîndurilor muncitorimii sînt ne
mijlocit legate de dezvoltarea potențialului
industrial al Capitalei, în 1938 marele oraș
realizînd 17,2 la sută din producția indus
trială a țării și țoncentrind 18,8 la sută din
muncitorimea din România. Se relevă că,
dacă în anul 1930 in întreprinderile indus
triale și comerciale de aici lucrau 126 505
persoane, în 1938 acest număr sporise foar
te mult, mai ales in întreprinderile indus
triale. cu peste 300 de lucrători. Nu
mărul acestor fabrici crescuse de la
19 în 1930 la 56 in 1938, în acestea lucrind
in acel an 57,2 la sută din totalul muncito
rilor Capitalei. Printre cele mai mari uni
tăți economice erau întreprinderile meta
lurgice „Malaxa" și „Leonida" cu 5 448 și,
respectiv, 1 507 salariați, fabrica de piine
„Herdan" cu 1 181, fabrica de pielărie și
încălțăminte cu 1 022 lucrători. Toate aceste
date statistice vin să releve, sub noi as
pecte, forța și vigoarea cu care mișcarea
muncitorească din București s-a afirmat,
sub conducerea partidului comunist, in
lupta revoluționară dusă împotriva exploa
tării și asupririi, pentru apărarea dreptu
rilor și dreptăților țării.
Grupaj realizat de

Silviu ACHIM
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Am fost deosebit de impresionat de mesajul pe care ați avut marea^smabilitate să mi-1 adresați cu ocazia Zilei naționale a Republicii Senegal.
Mulțumindu-vă, doresc să vă adresez, la rindul meu, sincere urări de
sănătate și fericire personală, precum și de dezvoltare armonioasă pentru
poporul român.
Vă asigur, totodată, că vom continua să acționăm pentru dezvoltarea re
lațiilor prietenești statornicite între țările noastre.
Cu cea mai înaltă considerație,

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

A apărut :

nicolae”ceaușescu
Cuvîntare la consfătuirea de lucru
pe probleme economice
de la Comitetul Central
al Partidului Comunist Român
— 7 aprilie 1987 EDITURA POLITICA

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Zimbabwe, ambasadorul
acestei țări Ia București, Stephen
Chiketa, a oferit joi o recepție.
Au participat Gheorghe Petrescu,
viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, altor mi
nistere, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
*
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Arabe Siriene, joi dupăamiază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Asociația de
prietenie româno-siriană. Au fost în
fățișate impresii de călătorie din

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 17 aprilie, ora 20 — 20 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea va fi pre
dominant frumoasă și va continua să
se încălzească în toate regiunile. Cerul
va fi variabil, cu innorări mai accen
tuate în nordul și estul țării, unde vor

această țară și s-a vizionat un film
documentar sirian.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-siriene. reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe și
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, un
numeros public.
Au fost prezenți Hayssam Bara
kat, ambasadorul Republicii Arabe
Siriene la București, și membri ai
ambasadei.
★

La Casa de cultură a sindicatelor
din Galați s-a deschis, joi. expozi
ția de fotografii intitulată „U.R.S.S.,
țara turismului, țara prietenilor".
înfătișînd aspecte semnificative
privind dezvoltarea turismului in
Uniunea Sovietică, expoziția va fi
itinerată, de asemenea. în orașele
Focșani, Timișoara și Arad.
(Agerpres)

cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă. Vin tul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 2 și 12 grade,
izolat mai scăzute in depresiuni, iar
cele maxime între 14 și 24 de grade,
mai ridicate în sud. Dimineața, ceață
slabă. în București : Vremea va fi fru
moasă și va continua să se încălzeas
că. Cerul va fi variabil. Vintul va su
fla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între 5 și 9 gra
de, iar cele maxime între 18 și 22 de
grade.

Fapte, initiative, preocupări
£ DIN

județele țării

Oraș tînăr, locuitori tineri
pus gospodărește umă
rul la realizarea unor
importante lucrări de
larg interes obștesc :
extinderea rețelei de
apă cu 10 kilome
tri, amenajarea unor
parcuri și zone verzi,
modernizarea de străzi
și trotuare.
Imaginea
Blajului
contemporan ar fi in
completă dacă nu am
menționa preocupările
existente pentru pu
nerea in valoare a
unor edificii istorice
legate de luptele pur
tate aici pentru afir
marea conștiinței na
ționale, de viata și ac
tivitatea unor mari
personalități. Prima
rul Orașului, tovarășul
Dionisie Neljoni. înfă
țișează cu pasiune sar
cinile pe care și le-a
asumat consiliul popu
lar orășenesc, cu spri
jinul organelor centra
le, pentru ca vechi
edificii să-și redobindească semnificația adevărată în circuitul
cultural-național.
— împreună
cu
„Cimpia
Libertății",
devenită, prin ansam
blul monumental ri
dicat, un loc de vred
nică cinstire a luptei
înaintașilor,
„Piața
1848“ reprezintă o filă
memorabilă de istorie
— ne spune primarul,
în diverse împreju
rări, unele edificii is
torice au dobindit altă
destinație, impiedicind
valorificarea și con
servarea lor. Acum,
consiliul popular oră
șenesc. împreună cu
cetățenii. acționează
cu energie pentru pu
nerea lor în valoare.
Clădirea din „Piața
1848" nr. 1. în care a
funcționat prima școa
lă sistematică româ
nească. va fi amena
jată. aici urmind sâ
se organizeze Muzeul

orășenesc de istorie și
expoziția permanentă
„Școlile Blajului și
lupta pentru unitatea
națională a românilor".
Tot în „Piața 1848",
la nr. 11, se află clă
direa in care a locuit
Timotei Cipariu. Aici
se va muta biblioteca
documentară „Timotei
Cipariu", care dispune
de o colecție de cărți
valoroase, documente
și manuscrise referi
toare la dezvoltarea
istoriei și limbii ro
mâne. Pe de altă par
te. clădirea din „Piața
1848“ nr. 7, concepută
prin proiectare ca Pa
lat cultural, va fi re
dată funcției inițiale.
Toate aceste lucrări,
de o adincă semnifica
ție patriotică si emo
țională. de cinstire a
trecutului istoric, vor
conferi vechiului cen
tru al Blajului o va
loare firesc implanta
tă in contemporanei
tate. Cetățenii orașu
lui aduc o contribuție
importantă la efectua
rea amenajărilor amintite, la repunerea
în circuitul culturalistoric a unor edifi
cii și instituții de tra
diție. în acest fel. Bla
jul dobindește tot mai
mult un profil de oraș
modern. în care con
strucțiile noi sint in
deplină armonie cu
vestigiile istorice, con
servate si valorificate
cu deosebită grijă.
Lucrările de care a
amintit primarul sint
adevărate șantiere ale
virtuții civice. Orașul
Blaj, mîndru de trecu
tul vrednic și de pre
zentul dinamic, pri
vește cu Încredere în
viitor.
Stefan DIMCA
corespondentul
„Scînteii"

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. D. GERMANĂ

U.R.S.S.

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Sistem de producție flexibil

TULCEA : Prinde contur cel mai mare ansamblu
de locuințe

Presa sovietică publică nu- . va funcționa fără a mai fi servită
meroase materiale despre realiză- < de om.
rile obținute de oamenii muncii pe
Așa funcționează unul dintre cele
mai mari sisteme de producție fle
linia îndeplinirii hotăririlor celui
de-al XXVII-lea Congres al
xibile din țară — relatează ziarul.
P.C.U.S.. menționind, totodată, că Acest sistem produce roboți. Cu doi
acestea se inscriu în efortul de a ani in urmă a realizat 1 500, anul
intîmpina in mod exemplar împli
trecut 2 800, iar cind va funcționa
la întreaga capacitate va produce
nirea, anul acesta, a șapte, decenii
de la victoria Marii Revoluții So
6 300 roboți pe an. La sfîrșitul cin
cialiste din Octombrie. In acest ca
cinalului, cu utilajele primite de la
uzina din Moscova. întreprinderile
dru, ziarul „PRAVDA" relatează
despre poligonul experimental al
beneficiare vor produce cu 56 la
uzinei
„Proletarul
roșu"
din sută mai multe piese decît la în
Moscova, unde se realizează un
ceputul acestui interval și vor eco
nomisi munca a 4 000 de strungari.
Sistem automat de producție flexi
Același efect pozitiv il are siste
bil. într-o hală largă se află șase
rînduri de mașini cu pupitre de co
mul de producție flexibil și pentru
mandă — scrie ziarul. Unul din
uzina „Proletarul roșu". încă in
operatori citește pe ecran comanda,
actuala perioadă de experimentare,
pentru a realiza aceeași producție,
apoi cere prin mașina electronică
materialele și instrumentele nece
uzina ar avea nevoie de suprafețe
sare de la depozitul automatizat.
de producție și de un număr de
Peste un minut toate sint aduse de
muncitori calificați de patru ori
un cărucior-robot. Operatorul le
mai mare. Amenajat într-o singură
așază alături de strung, care ur secție, sistemul va fabrica în final
mează să se servească singur. Apoi,
mai mult decit o întreagă centrală
același operator reglează strungul,
industrială constructoare de mașini,
produce prima piesă și pune in
nefolosind decit 47 de operatori,
funcțiune „pilotul automat". Ulte
rior, timp de 20—23 de ore, mașina
evidențiază „PRAVDA".

Cine nu a trecut de
cițiva ani prin muni
cipiul Tulcea aproape
că nu-1 mai cunoaște.
Marile obiective eco
nomice construite aici
in ultimele două de
cenii au fost grupate
în două importante
platforme industriale,
care realizează produ
se deosebit de solici
tate de economia na
țională. Oamenii mun
cii tulceni produc în
prezent toată cantita
tea de feroaliaje a
țării. 60 la
'
" din
”
sută
cantitatea de alumină
calcinată, iar de curînd ei realizează și
nave maritime de
mare complexitate. O
dată cu dezvoltarea
industrială a municipiului de la porțile
Deltei Dunării
s-a
schimbat și înfățișarea
sa edilitară. Pe harta
municipiului au apărut
frumoasele ansambluri
de locuințe 23 Au
gust, Metalurgiștilor,

Falezei. Victoriei. Ba
badag,
care
însu
mează peste 18 000 de
apartamente. In aces
te zile de primăvară
un nou cartier prinde
contur.
— Este vorba de
cartierul „11 Iunie" —
ne spunea Alexandru
Rizu, primarul muni
cipiului — unde s-au
dat în folosință pri
mele 150 de aparta
mente. Aici și in zo
nele învecinate, unde
se află în . diferite
stadii de execuție mai
multe blocuri, se va
înălța cel mai mare
ansamblu de locuințe
I
al orașului, care va
număra circa 7 000 de
apartamente,
S-au
construit și se vor
construi blocuri cu un
confort sporit, cu o
arhitectură modernă
și cu elemente speci
fic locale. Cind au
realizat documentațiile
de execuție, proiectanții au avut în ve-

dere faptul că acest
ansamblu de locuințe
se află la poarta de
intrare din sudul loca
lității noastre, adică
una din principalele
artere de circulație
și, ca atare, au creat
un complex arhitec
tonic original.
De remarcat că. o
dată
cu
înălțarea
blocurilor, se acordă o
atenție deosebită con
struirii spațiilor co
merciale,
unităților
prestatoare de servicii,
amenajării
spațiilor
verzi și a locurilor de
joacă pentru copii. De
la interlocutorul nos
tru am aflat că, o dată
cu dezvoltarea acestui
important cartier, con
tinuă lucrările și în
alte zone. Este vorba,
în special, de cartierul
Babadag. unde au fost
date in folosință pină
acum peste 1 000 de apartamente. (Neculai
Amihulesei).

HARGHITA : Pentru oamenii muncii
îndeplinindu-și sarcinile de plan
la zi. constructorii de locuințe
harghiteni au pus la dispoziția oa
menilor muncii, de la începutul anului. noi blocuri, moderne, in mu
nicipiile Miercurea Ciuc și Odorheiu
Secuiesc, ca și în orașul Bălan. La
parterul noilor blocuri s-au deschis
unități comerciale și prestatoare de
servicii, care să satisfacă în mâ-

sură tot mai mare cerințele locui
torilor. O activitate intensă desfă
șoară constructorii și în localită
țile rurale. în acest an urmind a se
preda la cheie un număr de 226
apartamente, din care 54 în comu
na Sărmaș. 40 în Gălăuțaș. 30 în
Tulghes și 16 in Remetea. (Nicolae
Șandru).

BACĂU : Florile orașului
Municipiul Bacău, distins cu înal
tul titlu de „Erou al Muncii Socia
liste" in intrecerea patriotică pen
tru cea mai frumoasă și mai bine
gospodărită localitate, candidează
șt in acest an la un loc pe podiu
mul fruntașilor. La aceasta iși aduce o contribuție însemnată și co
lectivul de muncă de la exploata
rea de gospodărie comunală, care,
în scopul înfrumusețării orașului,
a pregătit in sere și solarii peste
2 006 000 de flori de sezon și un
mare număr de arbuști ornamen
tali. în aceste zile de primăvară,
covoarele floricole sint „transfera
te" din sere in oraș.

— Am plantat .. pină la această
dată, atit in centrul orașului, în noi
le ansambluri de locuințe Repu
blicii, Bistrița-Lac, Bacovia și Mio
riței, ca și în marile cartiere,
100 000 de arbuști ornamentali —
ne spune tovarășul Constantin Olaru, directorul exploatării de gos
podărie comunală. în următoarele
zile vom trece la săditul begoniilor,
lalelelor și al celorlalte flori. Ne-am
propus ca in acest an să plantăm
un mare număr de trandafiri. în
deosebi în parcurile orașului, pe aleile principale de circulație și in
zona de agrement din Valea Bis
triței. (Gheorghe Baltă).

DOLJ : Materiale refolosibile în circuitul productiv
Prin extinderea rețelei de colec
tare a materialelor refolosibile, atît
in mediul urban, cit și în cel ru
ral. prin organizarea unor acțiuni
de masă în cartiere, întreprinderi și
instituții pentru strîngerea tuturor
materialelor ce pot fi reintroduse
. in., .circuitul productiv, în,perioada
ce a trecut din acest an au fost co. lectăte cu aproape 3 000 de tone

mai mult oțel, fontă și alte metale
neferoase, față de perioada simi
lară a anului trecut. O contribuție
importantă la creșterea volumului
de materiale refolosibile și-au
adus-o întreprinderile de tractoare
și mașini agricole, de utilaj greu
și „Electroputere", care, și-au depășit, sarcinile de plan aferente pe- -It
noadei ce a trecut din acest an.
(Nicolae Băbălău).

CĂLĂRAȘI : Acțiuni gospodărești

BLAJ

încă de la principa
la sa poartă de intra
re — Cartierul Gării
— orașul Blaj iși eta
lează ținuta întinerită.
Noul cartier, cu blo
curile sale moderne,
in care locatarii abia
s-au mutat, înlesneș
te vizitatorului un
prim și elocvent con
tact cu realitățile con
temporane ale aces
străvechi
așe
tei
zări, care iși trăieș
te acum adevărata ti
nerețe.
Dezvoltarea
industrială a așezării
de la confluența Tirnavelor, noile ritmuri
impuse de construirea
Combinatului de pre
lucrare a lemnului si
a întreprinderii de ac
cesorii pentru mașiniunelte au atras după
ele, în mod firesc,
profunde transformări
social-urbanistice.
Cartierele de blocuri
„Eroilor".
„Andrei
Mureșianu", „Cimpia
Libertății" și „Gării",
insumind 2 000 de apartamente, sint prin
cipalele repere ale în
tineririi Blajului. Dar
nu singurele. Locuito
rii de aici sint mîndri
de noua și prospera
Înfățișare a orașului
în care trăiesc și mun
cesc. unde s-au dat in
folosință edificii social-culturale de refe
rință : spitalul orășe
nesc cu 250 paturi și
policlinică, casa de
cultură, hotelul „Tirnavele". noua poștă,
care a facilitat conec
tarea urbei la circuitul
național de telefonie
automată, complexul
sportiv școlar (stadion
cu 6 000 locuri, sală de
gimnastică, bazin de
Înot). La rindul său,
rețeaua unităților co
merciale si prestatoa
re de servicii s-a ex
tins și modernizat an
de an. Cetățenii au

Viața economico-socială
a localităților patriei

Din inițiativa comitetului jude
țean al femeilor, in toate localită
țile județului Călărași a fost orga
nizată o „Săptămînă-record pentru
colectarea și valorificarea materia
lelor refolosibile", acțiune ce se în
scrie intr-un ansamblu de masuri
menite să antreneze un număr cît
mai mare de gospodine in ampla
acțiune de înfrumusețare a locali
tăților. Bilanțul acțiunilor din săp-

tămîna-record. la care au participat mii . de gospodine, este semnificativ : 118 tone fier vechi, 10 500
sticle, mari cantități de hîrtie. res
turi textile, cioburi, de sticlă și al
tele. Locurile de frunte în această
acțiune au fost ocupate de organi
zațiile de fentei din comunele Ale
xandru Odobescu, Ștefan cel Mare,
Unirea, Fundulea și Borcea, (Mi
hail Dumitrescu).

TIRGU MUREȘ : Apartamentul 40 000
tn prezent, la Tirgu Mureș, se
află in construcție noul cartier
„Unirii", din care au și fost reali
zate primele 450 apartamente. Alte
blocuri de locuințe au fost înălțate
în marile ansambluri din cartierele
„T-3“, „T-4", „7 Noiembrie", „Cor
nișa" și in alte zone ale municipiu
lui. In aceste zile, lucrătorii Trus
tului antrepriză generală de construcții-montaj Mureș au dat în fo
losință cel de al 40 000-lea aparta
ment construit la Tirgu Mureș, in
perioada care a trecut de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului. In
aceeași perioadă, pe harta orașu
lui au apărut numeroase obiective
social-culturale importante. Intre
care spitalul clinic județean cu

1 200 paturi, hotelul „Continental",
o modernă sală a sporturilor, casa
de cultură a științei și tehnicii
pentru tineret, școli, grădinițe,
creșe, precum și numeroase unități
comerciale și de prestări servicii
către populație. Aceste realizări din
orașul reședință de județ se regă
sesc in toate centrele urbane, unde
numai in acest an au fost predate
la cheie 232 apartamente, mai
mult cu 75 fată de graficele la zi.
De remarcat că, in această perioa
dă premergătoare zilei de 1 Mai,
constructorii mureșeni și-au creat
un larg front de lucru in vederea
realizării. tuturor celor 2 671 apar
tamente din planul pe acest an.
(Gheorghe Giurgiu).

Un prieten bun la drum :
radioreceptorul portabil
închipuiți-vă o vacantă, o dru
meție sau o excursie la munte sau
la mare fără compania unui radio
receptor : senzația de singurătate,
de izolare devine evidentă. în
prezența lui însă, ai cu tine muzi
ca. poezia, informația curentă. Ai
contactul permanent cu viața țării
și cu evenimentele la zi din toată
lumea. Iar un radioreoeptor — fie
el SONG, TOP, IRIS, SOLO. GLO
RIA, portabile, de buzunar, po
șetă, servietă sau umăr — e tot ce
poate fi mai potrivit ca prieten de
drum, gata să dezvăluie, pe lungimi
de undă medii, scurte, lungi sau
ultrascurte, un întreg univers.
Lesne de procurat și la prețuri

convenabile din magazinele comer
țului de stat, aparatele amintite au
sensibilitate, selectivitate, audiție
clară, plăcută. Iată și alte detalii
demne de reținut: SONG — pe lun
gimi medii, ultrascurte, TOP — nu
mai pe medii, IRIS și SOLO — pe
unde lungi și medii, SOLO-300 — pe
lungi, medii și ultrascurte, SOLO500 și GLORIA — pe unde lungi,
medii, scurte și ultrascurte. Toate
se prezintă intr-un design modern
și sint ușoare la purtat. în func
ție de gust, de preferințe, vă puteți
procura din magazinele comerțului
de stat unul dintre aceste aparate,
produse de calitate ale electronicii
românești. (Marta Cuibiiș).

tv
20,00 Telejurnal. Zilei Muncii — faptele
de muncă ale tării
20,20 Viata economică
20,33 Popas in Zimbabwe (color). Do
cumentar

teatre
• Teatrul National (14 7171, sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18: (sala Amfiteatru) : Acto
rul — 18; (sala Atelier) : Idolul și Ion
Anapoda — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75. Ateneu! Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Ion Baciu. Soliști :
Adrian
Petrescu — oboi. Leontln
Boantă — clarinet, G6dri Orban —
fagot, Tudor Ungureanu — corn —
19; (sala Studio) : „Treptele afirmă
rii artistice". Mlhaela Ursuleasa —
plan, Ana-Marfa Blaj — pian, Anto
nio Duica — pian, Horia Mihai —
plan — 17.30
• Opera Română (13 18 57) : Micul
coșar — 11; Căsătoria secretă — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, la

20,50 Serial științific (color). „Continen
tul subteran". Producție a Televi
ziunii române. Episodul 2 : „Rlurl
fără stele"
21,13 Cadran mondial. România șl pro
blemele luml-i contemporane
21.30 Semnături in istoria contempora
nă. Reportaj
21.30 Telejurnal
22.00 închiderea programului

sala
mică
a Teatrului Național) :
Liliacul — 18,30
/
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ceru! Înste
lat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 03) s
Atenție, se filmează — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Slugă la doi stăplni — It
• Teatral „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Scapino — 18; (sala
Studio) : Idloata — 13.30
• Teatrul Ciulești (sala Gluleșt!,
18 04 85) : Să nu-țl faci prăvălie cu
scară — 18.30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo,
tempo șl ceai — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19,30
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe-un picior de
plai — 13

In sprijinul
inginerilor
Școala tehnică superioară din
Merseburg, care pregătește cadre
pentru industria chimică, dispunea,
incă nu de mult, doar de patru
locuri de muncă computerizate. Ca
rezultat al aplicării hotăririlor Con
gresului al XI-lea al P.S.U.G. pri
vind sporirea eficienței întregii ac
tivități economice, prin folosirea
largă a rezultatelor științei și tehnicii, în prezent la acest institut
funcționează 150 de locuri de muncă computerizate — scrie ziarul
„NEUES DEUTSCHLAND".
Ecrane ale terminalelor se află
acum în fața proiectanților și tehnologilor din multe întreprinderi
din R.D.G. Folosirii microroboticii,
in vederea creșterii productivității
muncii inginerilor, 1 se acordă in
continuare o atenție deosebită. La
Școala superioară din Merseburg se
creează acum un centru de proiec
tări automatizate. Această activi
tate institutul o desfășoară in co
laborare cu combinatele chimice
,.Leuna", „Buna" și altele, precum
și cu întreprinderi producătoare de
utilaj chimic.
O importantă contribuție la electronizarea economiei naționale aduce combinatul „Robotron", care
produce o gamă largă de mașini de
calcul și aparate electronice de mă
surat. Cuprinzind 20 de întreprin
deri, combinatul răspunde in între
gime nu numai pentru realizarea
producției prevăzute de planul de
stat, dar și pentru lărgirea repro
ducției pe baza autofinanțării.

R. P. BULGARIA

„Pentru creșterea calitativă”
La împlinirea unui an de la cel
de-al XIII-lea congres al Partidu
lui Comunist Bulgar, ziarul „RABOTNICESKO DELO" pune in atenție problema calității prin pris
ma cerinței perfecționării întregii
activități economice și sociale.
„Congresul comuniștilor bulgari,
scrie ziarul, a elaborat un grandios
program de dezvoltare a construc
ției socialiste pe calea introducerii
accelerate a rezultatelor revoluției
tehnico-științifice, a perfecționării
structurilor complexului economic,
a participării active, creatoare a
maselor la transformările din so
cietate. Un an reprezintă o perioa
dă scurtă, dan in acest timp s-a fă
cut un pas hotăritor în direcția
obiectivului istoric al creării pre
miselor necesare ca Bulgaria să
devină un stat socialist cu o înaltă
dezvoltare, capabil să facă fată
sfidărilor secolului al XXI-lea. Tn
pofida condițiilor climatice grele,
a distrugerilor provocate de cutre
mur la Strajita și Devnia, a încor
dării din relațiile internaționale,

R. S. VIETNAM

O nouă ramură a
Platoul continental sudic al Viet
namului a inceput să producă ți
ței. Deși cantitățile extrase sint
incă modeste, ele arată că efortu
rile depuse de ani de zile pentru
prospectarea zonei respective nu au
fost zadarnice — scrie ziarul
„NHAN DAN". Primele 40 000 de
, toriere'S&sKd'înu numai ‘Kti'ătf
‘ F semnat
mnăt '■ idealizarea
rea.llzăfea planului.' . dâr
<->f coi"
* platformă
noi împliniri. Succesul obținut a în
suflețit pe toți cei proaspăt anga
jați in domeniul noii ramuri a eco-

BOX

sarcinile de plan au fost îndepli
nite in anul care a trecut de marea
majoritate a întreprinderilor și or
ganizațiilor economice".
Relevind ritmurile inalte de dez
voltare înregistrate de economia
bulgară in ultimele decenii, ziarul
arată că aceasta nu mai poate să
mulțumească. „Există încă mari
rezerve nefolosite. Există condiții
obiective pentru o creștere calita
tivă. Schimbările intervenite în pe
rioada ce a trecut de la ultimul
congres demonstrează aceasta. în
țară are loc un proces de recon
strucție revoluționar în esența sa".
Sint amintite in acest sens măsu
rile de perfecționare a conducerii
democratice a economiei naționale,
de creștere a rolului unităților și
complexelor economice, a organe
lor de autoconducere — subliniindu-se că îndeplinirea obiectivelor
stabilite de cel de-al XIII-lea Con
gres al P.C.B. depinde de activita
tea fiecărui colectiv, a fiecărui spe
cialist, a fiecărui om al muncii.

REPUBLICA CUBA

Baterii solare pentru
punctele medicale

Cunoscute de mult, bateriile so
lare capătă in prezent o largă răspindire și în Cuba — informează
ziarul „GRANMA". Imboldul pen
tru extinderea folosirii lor a venit
de la medici. S-a pornit de la ne
cesitatea ca punctele de consultări
medicale — verigi intermediare in
tre policlinici și populație — aflate
în zonele mai îndepărtate de cen
trele urbane, să fie dotate cu ener
gie electrică. Extinderea rețelei
electrice pină în cele mai . izolate
locuri, unde iși desfășoară activita
tea grupuri mici de locuitori.. în
deosebi ciobani și culegători de ca
fea și de cacao, era nerentabilă din
punct de vedere economic.
economiei naționale
Soarele nostru tropical fierbinte,
scrie ziarul, a venit acum in spri
nomiei naționale vietnameze. Ei au
jinul celor mai îndepărtate puncte
promis să depună toate efortu medicale. Cu ajutorul bateriilor so
rile și cunoștințele pentru a depăși
lare a început construirea unor sis
planul pe acest an. Aceasta a fost
teme energetice autonome pentru
voința unanimă exprimată in ca
iluminat, încălzirea și distilarea
drul unei adunări a petroliștilor.
Pină la sfîrșitul anului, planul va
apei, pentru folosirea unor instrufi depășit, cu 10Q, dejnii de tone.de . nț.ppte
Cetățenii
..... ' medicale.
.
- ~
‘ răspințiței extras,-cu 400 de metri forări
diți în femeleȚeSție'fctlW beneficiază
țjjra sohdele maritime și, în același
în acesț .fel <Je;.coBșțt.țfâr.i medicale
timp, se vor monta și da în exploa
mai complete. Prin folosirea bate
tare 150 de tone de utilaj petrolier
riilor solare, se va extinde și re
— menționează ziarul.
țeaua de puncte medicale.

Centura de aur“

A fost o plăcere pentru amatorii . rian (categ. 60 kg), s-a încheiat cu
de box să constate ieri la fata locite o medalie de bronz la C.E. de
cului câ există încă tineri pugiliști
__ __
juniori. Trebuie să mai amin
români, deosebit de înzestrați pen
tim că frații Dumitrescu sint ultitru acest sport, capabili nu numai : mii doi din seria de juniori talensă se impună in fata adversarilor,
tati descoperiți și pregătiți de Ion
Monea. Daniel Măeran l-a invins pe
ci să și ridice partida de box Ia
japonezul Yoshiro, care a fost un ad
nivelul adevăratului spectacol spor
tiv.
versar destul de curajos și de insis
tent pentru a-1 obliga pe sporti
Ne gindim în primul rind la Davul nostru să arate publicu
niel Dumitrescu (categ. 57 kg —
lui ce înseamnă un box de înaltă
pană) și la Daniel Măeran (cat eg.
tehnicitate. Să menționăm că, in ju
60 kg — semiușoară). Daniel Dumirul categoriilor 57 kg și 60 kg, existrescu a întrecut ieri Ia puncte (dar
tă un grup de
....
tineri boxeri :
după ce provocase și două K.D.-uri
contracandidatului) pe un puternic , D. Dumitrescu (57). D. Măeran,
(60), dar
M.
Dumitrescu.
G.
Gogol
reprezentant al școlii coreene, școa
și experimentatul N. Talpos (57 kg),
lă despre care amatorii de box din
astfel că selecția și întrecerea pen
România au cea mai bună părere.
tru cele două posturi la lotul repre
De fapt, nu ne aducem aminte de
zentativ rămin deosebit de stimula
vreun pugilist din R.P.D. Coreeană
tive si interesante. O consfătuire cu
care să nu corespundă nivelului tur
antrenorii, ce se va organiza ime
neului „Centura de aur", multi re
diat după încheierea turneului bucu
prezentanți ai acesteia au cucerit
reștean. ne va aduce desigur mul
centurile do aur la diferite categorii
te clarificări. O remarcă pen
cu prilejul precedentelor ediții ale
tru categoria 60 kg : nu ne pu
turneului bucureștean. Ri Dong Wan
tem explica, de fapt nu ne-au pu
a fost in întregul meci un partener
tut-o explica nici antrenorii, cum
de întrecere redutabil. Victoria lui
este posibil c-a. avîndu-i pe D. Măe
Daniel trebuie prețuită pentru
frumusețea tehnică și priceperea
ran. M. Dumitrescu, iar in lot pe
tactică din lupta ne ring. Tinărul bo
G. Gogol, să apară printre selecțio
xer de la Dinamo — antrenori T. Ninați I. Constantin — o selecție fără
culescu și V. Vrinceanu — și-a pus ieri
justificare tehnică. Ieri, el a fost incandidatura pentru postul de titular
(categ. 57 kg) in formația naționa . vins de tinărul cubanez Hernandez,
după ce, intr-un prim meci, obținuse
lă pentru apropiatele campionate eu
o victorie cu 3—2.
ropene. El a fost bine pregătit la
lotul
reprezentativ
de
juniori
Valeriu MIRONESCU
(antrenori R. Auraș. Gh. Ene
și V. Bala) în tot anul competițioAstăzi au loc galele semifinale —
nal care a trecut, an care pentru
Daniel, ca și pentru fratele său Made la orele 15,30 și 18,30.
FOTBAL • La Neuchatel. in meci
contînd . pentru preliminariile Cam
pionatului european de fotbal (gru
pa a Il-a), selecționata Elveției a în
vins cu scorul de 4—1 (3—0) echipa
Maltei. în clasamentul grupei con
duce Itălia — 8 puncte, urmată de
Suedia — 5 puncte. Elveția. Portu
galia — cu cite 3 puncte, și Malta —
1 punct. • La Izmir, in meci pen
tru preliminariile turneului olimpic
de fotbal, echipa U.R.S.S. a întrecut
cu scorul de 2—0 (1—0) formația
Turciei. • La Tokio, in meci pen
tru preliminariile turneului olimpic

• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) :
David Copperfield — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Cosmonautllor) :
Tyl Eulenspiegel
(premieră) — 18.30
• Circul București (10 41 93) : Spec
tacolul „International Show ’87“ — 19
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Platonov — 18,30

cinema
• Recital In grădina cu pitici : SCA
LA (11 03 72) — 9: 11; 13; 15; 17; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15:
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• După faptă șl răsplată (Săptămlna
filmului din R.P.D. Coreeană) : STU

tigată de austriacul Wechselberger,
înregistrat pe 23,500 km in 29’53”
2/10. Nicolae Aldulea a pierdut circa
3 minute, retrogradind astfel mai
multe locuri in clasament. Noul lider
al cursei este Wechselberger. urmat
de polonezul Karlowicz și vest-germanul Stumpf.
VOLEI. în continuarea turneului
pe care-1 întreprinde în Polonia, se
lecționata
feminină
de volei a
României a evoluat în orașul Raciborz în compania reprezentativei
țării-gazdă. Voleibalistele române ■
au terminat învingătoare cu scorul
de 3—0 (15—9, 19—17, 15—9).
în primul joc, disputat cu o zi
în urmă la Bielsko Biala. echipa
României ciștigase tot cu 3—0.

TENIS. în optimile de finală ale
Turneului de tenis de la Umag (Iugoalavia), Adrian Marcu (România)
l-a învins cu 4—6. 7—6. 7—6 pe
Csepai (Ungaria), Marius Comănescu l-a întrecut cu 7—5. 6—3 pe
olandezul Feenstra. iar Mihai Vanță
l-a eliminat cu 6—4, 6—1 pe co
echipierul său Gheorghe Cosac. Al
te rezultate : Cihak (Cehoslovacia)
— Lampe (R.F.G.) 6—2, 6—2; Buljevici (Iugoslavia) — Garetto (Argen
tina) 7—6, 0—6, 7—6 ; Wekemans
(Olanda) — Sarici (Iugoslavia) 6—1,
6—1; Vasudevan (India) — Horvath
(Iugoslavia) 3—6, 6—2, 6—1.
în proba de
dublu,
perechea
Adrian Marcu, Cihak a întrecut cu
6—1, 6—1 cuplul iugoslav Ivanisevici, Flego.

Japoniei a
(1—0) echireprezentaieri echipa
2—0.

ȘAH. în runda a patra a turneu
lui internațional de șah de la Bru
xelles, Larsen a cîștigat la Timman,
Liubojevici la Vinants, Tal la Meulders, iar partida Korcinoi — Torre
s-a încheiat remiză. Restul partidelor
s-au întrerupt. în clasament conduce
Korcinoi cu 3,5 puncte,' urmat de
Kasparov — 3 puncte (1), Liubojevici
și Larsen — cite 3 puncte etc.

CICLISM. Competiția ciclistă internațională Niedersachsen a conti
nuat cu etapa a 8-a, care a fost impărțită in două semietape : prima,
cu plecarea in bloc, pe distanta Pei
ne — Kinigslutter (100 km) a reve
nit polonezului Wrona în 2h 18’24”,
iar cea de-a doua, contracronometru
individual la Kinigslutter, a fost ciș-

AUTOMOBILISM. Cursa inter
națională automobilistică desfășura
tă pe circuitul de la Silverstone (An
glia) a revenit pilotului brazilian
Mauricio Gugelmin, care a concurat
pe o mașină „Ralt-Honda". Pe locul
secund s-a. situat francezul Michel
Trolle („Lola-Cosworth").

de fotbal, selecționata
învins cu scorul de 1—0
pa Singapore. • Echipa
tivă a Spaniei a învins
de club Real Murcia cu

DIO (59 53 13) — 10; 12; 14,30; 16,30;
18,30
• Program de vacantă — 9; 11; 13;
15, O noapte furtunoasă — 17; 19 :
TIMPURI NOI (15 61 10)
• Primăvara bobocilor : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Pădureanca: FLOREASCA (33 29 71)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA
(14 27 14) — 15; 17; 19
• Program de vacanță : MIORIȚA —
9: ll: 13
• Punct... șt do Ia capăt : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; !9
• Toate plnzele sus
(III) : LIRA
(31 71 71) — 13; 17: 19
• Marele șarpe — 9; 11; 13; 15, Fata
care vinde flori — 17; 19,30 : VICTO
RIA (16 28 79)
• Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13,15;
15,30: 17,45; 20

• Pacea, victorie a rațiunii : CAPI
TOL (16 29 17) — 9: 12; 15; 18,15
• Luptătorii din valea misterioasă :
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 13;
17; 19.
• Carmen : COTROCENI (49 48 48) —
15; 18
• Aii Baba șl cei 40 de hoți : PA
CEA (71 30 85) — 15; 18
ft Pădurea
liniștită :
VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Călătorul cu cătușe : FLACARA
(20 33 40) — 15; 17: 19
• Program special pentru copii și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 10,45;
12.30: 14,15: 16.30; 18.45
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.15
• Tupac Amara : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Locuri in inimă : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13: 15: 17: 19
• Aripi roșii : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17: 19
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încheierea convorbirilor sovieto - americane
Acord de principiu pentru intensificarea acțiunilor în vederea
realizării unei înțelegeri privind rachetele cu rază medie
de acțiune
Am examinat, în ansamblu, destul
MOSCOVĂ 16 (Agerpres). — La
de reușit multe dintre problemele
încheierea convorbirilor dintre E. Șebilaterale. în legătură cu problema
vardnadze, ministrul afacerilor ex
rachetelor cu rază medie de acțiune,
terne al U.R.S.S., și G. Shultz, secre
G. Shultz a spus : Cred că am înre
tar de stat al S.U.A., agenția T.A.S.S.
gistrat un progres destul de mare și
relatează că, în cadrul acestora,
am putea vedea perspectiva — desi
examinarea detaliată, aprofundată a
gur, după negocieri serioase, dar
problemelor centrale ale securității
oricum apropiată — de a se ajunge
internaționale și ale relațiilor soviela un acord în această sferă. Statele
to-americane, a contribuit la o mai
Unite au prezentat la Geneva, sub
bună înțelegere a pozițiilor, la
forma
unui proiect de tratat, ideile
crearea premiselor pentru apropierea
noastre pe această temă. O altă
lor în viitor. S-a făcut un schimb in
chestiune importantă, încă nerezolva
tens de păreri privind problemele
tă, dar în care am înregistrat consi
armamentelor nucleare și cosmice,
derabile progrese după părerea mea,
alte aspecte importante ale reduce
se referă la rachetele cu rază scurtă
rii și lichidării armamentelor, A
de acțiune. Principiul egalității gu
fost realizat acordul de principiu de
vernează raporturile noastre și noi
a intensifica în comun acțiunile în
considerăm că el trebuie să guver
vederea realizării înțelegerii de la
neze și acest domeniu — a spus
Reykjavik privind rachetele cu rază
Shultz. Avem intenția să acordăm
medie de acțiune. U.R.S.S. — relevă
toată prioritatea acestei chestiuni
T.A.S.S. — a făcut Administrației
atunci cînd, la 23 aprilie, se vor re
S.U.A. propunerea concretă de a se
lua negocierile americano-sovietice
trece la elaborarea unor „principiide la Geneva.
cheie" privind tratativele ulterioare
Shultz a arătat în încheiere :
referitoare la armamentele strate
Discuțiile noastre s-au referit la o
gice ofensive, la regimul tratatului
gamă
largă de probleme. S-au făcut
privind apărarea antirachetă și la
progrese în unele sfere importante,
experiențele nucleare, care, îm
deși nu în toate, și, desigur, vom
preună cu semnarea tratatului pri
continua să abordăm aceste dome
vind rachetele cu rază medie de ac
nii și să acționăm asupra lor în di
țiune, ar putea deveni obiectul unei
versele foruri unde ne întîlnim pe
înțelegeri la nivel înalt și o bază
riodic.
pentru pregătirea unor acorduri în
tre U.R.S.S. și S.U.A. care să cu
WASHINGTON 16 (Agerpres). —
prindă obligații juridice.
într-o declarație difuzată de Casa
S-a convenit ca părțile să continue
Albă — informează T.A.S.S. — pre
examinarea problemelor securității
ședintele Ronald Reagan și-a ex
și dezarmării, la diferite niveluri,
primat satisfacția în legătură cu con
inclusiv in cadrul întîlnirilor dintre
vorbirile pe care secretarul de stat
miniștrii afacerilor externe, precum
al S.U.A. le-a avut la Moscova. Este
și în cadrul tratativelor de la Ge
remarcată îndeosebi speranța că in
neva, ținînd seama de schimbul de
tr-un viitor nu prea îndepărtat se va
păreri efectuat la Moscova. în acest
putea ajunge la un acord cu Uniunea
context a fost reafirmat obiectivul
Sovietică în problema privind ra
comun al elaborării de înțelegeri im
chetele cu rază medie de acțiune din
portante și reciproc-acceptabile.
Europa — se arată în declarație.
Părțile au apreciat în ansamblu ca
Președintele Reagan a anunțat că
utilă și oportună examinarea altor
S.U.A. se vor consulta cu aliații lor
aspecte ale politicii mondiale și ale
asupra propunerii sovietice referitoa
relațiilor bilaterale sovieto-americare la mijloacele nucleare cu rază
ne. S-a hotărît continuarea practicii
scurtă de acțiune.
schimburilor de păreri sovieto-americane privind o gamă largă de pro
BRUXELLES 16 (Agerpres). — în
bleme regionale.
într-o conferință de presă, ținută
cadrul unei sesiuni extraordinare la
la încheierea vizitei la Moscova,
nivel ministerial a Consiliului Atlan
secretarul de stat american, George
ticului de Nord, G. Shultz, secretarul
Shultz, a apreciat că întîlnirea sa cu
de stat al S.tl.A., i-a informat pe
M. Gorbaciov a mișcat lucrurile înparticipant despre recentele con
trucîtva într-o serie de probleme im
vorbiri pe care le-a purtat la Mos
portante — informează Buletinul de
cova — informează agenția E.F.E.
știri al Casei Albe.

moscova:

lucrările Congresului U.I.C.l.
Salutul tineretului din România

MOSCOVA 16 (Agerpres). —
M. Chebeleu transmite : Luind cuvîntul în cadrul lucrărilor Congresu
lui al XX-lea al Uniunii Tineretu
lui Comunist Leninist, tovarășul
Nicu Ceaușescu, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-secretar al C.C. al
U.T.C., a adresat. în numele tinerei
generații a României socialiste, un
călduros salut prietenesc participanților la congres, întregului tineret
sovietic.
După ce s-a referit la preocupă
rile actuale ale tineretului român,
angajat împreună cu întregul nostru
popor in opera de traducere exem
plară în viață a obiectivelor stabilite
de Congresul al XIII-lea al P.C.R., a
indicațiilor și orientărilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a evo
cat bunele relații de prietenie și co
laborare care se dezvoltă continuu
între Uniunea Tineretului Comunist
și Uniunea Tineretului Comunist Le

Deschiderea Congresului P. C. din Danemarca
COPENHAGA 16 (Agerpres). — în
localitatea Broendby, de lîngă Copen
haga, s-au deschis, joi, lucrările
celui de-al 28-lea Congres al Parti
dului Comunist din Danemarca.
Participă circa 600 de delegați și in
vitați, precum și delegații ale unor
partide comuniste și muncitorești de
peste hotare.
Poul Emanuel, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C., a prezentat
raportul privind activitatea partidu
lui in perioada care a trecut de la
congresul precedent.
Participanții la congres au păstrat
un moment de reculegere în memo
ria președintelui P.C. din Danemarca,

A

Pentru interzicerea armelor chimice și bacteriologice
PARIS. — Potrivit unui sondaj de
A opinie
efectuat de Institutul națio
nal
Franței pentru studierea oi pinieial publice,
la sută din fran
A cezi consideră 81necesară
sistarea

de arme chimice. Dintre
I producției
Căi chestionați, 85 la sută s-au pro

*

nunțat pentru participarea Franței
la negocierile de dezarmare și pen
tru încetarea producerii de noi ti
puri de arme.

GENEVA. — La Geneva s-au în
cheiat lucrările unei conferințe a
experților
privind
<coordonarea
unor măsuri practice menite să
consolideze încrederea și să dezvolte cooperarea dintrei țările participante la Convenția privind Interzicerea perfecționării și stocării i
armelor bacteriologice și a toxine- •
lor și distrugerea lor.

Demonstrații împotriva prezentei bazelor militare
străine în Spania

A
A MADRID. ■— în Spania se des
A fășoară campania la nivel națio
în «copul strîngerii de sem
A nal
nături pe un apel prin care se cere
bazelor militare ameri
A lichidarea
cane de pe teritoriul țării. Totoda
A tă.
în zona bazei militare ameri
A cane de la Rota (din sudul Spa-

J

niei) s-au desfășurat manifestații
de protest împotriva prezentei mi
litare americane pe teritoriul ță
rii. Asemenea demonstrații cu
participarea a mii de persoane au
avut loc șl în apropierea celor
lalte trei baze ale S.U.A. de pe
teritoriul spaniol.

*
*
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Fonduri pentru nevoile sociale, nu pentru înarmări!

J NAIROBI. — La Nairobi contlț nuă sesiunea Comisiei O.N.U. pentru așezările umane, la care iau
parte 500 de delegați din peste 100
de țări și reprezentanți ai unor
organizații intemațtonaile și orga
nisme din sistemul
Națiunilor
A Unite.
vorbitori au de
A nunțat Numeroși
faptul că, ta pofida progre
A selor deosebite din domeniile știin-

A

țel Și tehnologiei, unul din cinci
locuitori ai planetei trăiește in pre
zent ta condiții incompatibile cu
demnitatea umană, iar 100 milioa- .
ne persoane nu beneficiază de nici l
un fel de locuință. Această situa- /
ție dramatică se perpetuează în )
condițiile în care anual in lume se i
cheltuiesc circa 1 000 miliarde do- *
lari pentru înarmări.

L

--------,----- ----- -

Joergen Jensen, care a Încetat re
cent din viată.
în raport și în proiectele de rezo
luții supuse dezbaterii congresului se
subliniază necesitatea conlucrării
forțelor de stingă pentru promova
rea aspirațiilor de pace și progres
ale poporuîui danez. P.C. din Dane
marca — se arată în documente —
se pronunță ferm pentru încetarea
curse} iraționale a înarmărilor și apreciază că în acest scop trebuie să se
adopte măsuri concrete. în acest sens,
se propune ca Danemarca să renunțe
la dezvoltarea forțelor sale armate
și să treacă la reducerea cheltuieli
lor militare.

Noi victime ale represiunilor din R.S.A.
CAIRO 16 (Agerpres). — Organi
zația de solidaritate cu popoarele
afro-asiatice (O.S.P.A.A.) a dat pu
blicității la Cairo un comunicat în
care sînt denunțate crimele comise
de regimul rasist din Africa de Sud.

Acesta este acuzat de o nouă acțiu
ne inumană — verdictul de condam
nare la moarte dat în cazurile a 20 de
tineri, între 19 și 25 de ani, pentru
lupta lor curajoasă împotriva siste
mului de segregație rasială din R.S.A.

ILE DE PRESA

e. scurt

V

î Acțiuni și luări de poziție pentru pace, I
A
• •
•
w «I
*
împotriva cursei înarmărilor
*

ninist, între tineretul din Republica
Socialistă România și tineretul din
U.R.S.S., în spiritul raporturilor tra
diționale dintre cele două partide,
țări și popoare, pe baza convorbiri
lor și înțelegerilor convenite la cel
mai înalt nivel.
A fost reafirmată dorința Uniunii
Tineretului Comunist din țara noas
tră de a acționa, și în viitor, pen
tru extinderea și adîncirea, pe mul
tiple planuri, a acestor raporturi, ca
o contribuție concretă la cauza ge
nerală a păcii, socialismului, înțele
gerii și colaborării internaționale.
★
Tovarășul Nicu Ceaușescu s-a lntîlnit cu Viktor Mironenko, prim-se
cretar a! Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Leni
nist. în cadrul convorbirii au fost
examinate stadiul actual și perspec
tivele colaborării dintre cele două
organizații de tineret, precum și as
pecte referitoare la mișcarea inter
națională de tineret și studenți.

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA.
Mihail Gorbaciov. secretar general
a! C.C. al P.C.U.S. a avut o între
vedere la Kremlin cu delegația
Congresului S.U.A., condusă de
președintele Camerei Reprezentan
ților, James Wright, care între
prinde o vizită in U.R.S.S., rela
tează agenția T.A.S.S.

PLENARA. La Hanoi s-au des
fășurat lucrările plenarei C.C. .al
P.C. din Vietnam. Au fost examinate
probleme actuale ale situației
social-economice din țară, fiind
adoptate orientările de bază pen
tru soluționarea lor. Ln cadrul
plenarei a luat cuvîntul Nguyen
Van Linh, secretarul general al
C.C. al P.C.V.

INTERVIU. într-un Interviu acordat revistei libaneze ..Al Sayad“,
secretarul general al C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului din
Afganistan. Najibullah,. a relevat
că orientarea spre reconciliere na
țională a fost sprijinită de mase
le largi populare din Afganistan.
La ea au aderat și un nuriiăr în
semnat de grupări armate de opo
ziție. relatează agenția T.A.S.S. Din
diferite regiuni ale țării sosesc vești
privind sprijinul de care se bucură
reconcilierea națională din partea
populației rurale.
FORUM. La Tokio s-a des
fășurat Forumul atomic indus
trial al Japoniei, la lucrările căruia
au participat și specialiști din
S.U.A., R.P. Chineză, U.R.S.S. și
alte țări. Au fost discutate proble
me ale dezvoltării energeticii nu

cleare, folosirii energiei atomice în
scopuri pașnice, ale cooperării in
ternaționale in acest domeniu.

RAPORT. Rata creșterii econo
mice in țările Asiei, Africii și
Americii Latine va înregistra o
scădere de trei la sută în 1987, iar
tendința de deteriorare a termeni
lor schimburilor comerciale va con
tinua — se arată într-un raport al
Fondului Monetar Internațional
(F.M.I.). în document se face conștatarea că, deși fn țările subdez
voltate rata creșterii a fost in 1986
de 3,5 la sută, aceste state au pier
dut peste 100 miliarde dolari ca ur
mare a unor condiții comerciale
defavorabile, ta primul rînd din
cauza reducerii prețurilor la mate
riile prime.
ȘOMAJ. Potrivit statisticilor ofi
ciale publicate la Londra, numărul
șomerilor din Marea Britanie era
la sfîrșitul lunii martie de 3,14 mi
lioane, reprezentînd 11,4 Ia sută din
totalul forței de muncă. Majoritatea
zonelor industriale tradiționale sînt
serios afectate de această situație.
John Prescott, purtătorul de cuvînt
al Partidului Laburist pentru pro
blemele muncii, a arătat că nivelul
real al șomajului este de peste
cinci milioane persoane.
RAMBURSARE. După îndelun
gate și dificile negocieri cu credi
torii occidentali, Argentina a obți
nut revizuirea termenilor și condi
țiilor de rambursare a datoriei sale
externe, care se ridică la peste 50
de miliarde de dolari. Băncile occi

Eliminarea politicii de forță - fundament
al securității și încrederii internaționale
întreaga desfășurare a evenimente
lor de pe scena vieții internaționale
evidențiază că fenomenele de încor
dare persistă totuși, că politica
de forță și de amenințare cu
forța se perpetuează și chiar cu
noaște intensificări, că în diferite
părți ale globului continuă războaiele
și conflictele care provoacă imense
pierderi umane și materiale și pun in
grav pericol pacea lumii. Experiența
celor peste patru decenii care au tre
cut de la încheierea celui de-al doilea
război mondial ilustrează, în același
timp, cu putere, că folosirea forței
și amenințării cu forța nu este de
natură să reglementeze problemele
dintre state, că, dimpotrivă, recurge
rea la forță generează automat forță,
cu toate consecințele negative care
decurg din aceasta. Aceeași experien
ță învederează că nu există pro
blemă litigioasă sau conflictuală care
să nu poată fi rezolvată prin mijloa
ce pașnice, la masa tratativelor — aceasta fiind în interesul vital al po
poarelor, al cauzei păcii.
Preocuparea neabătut Îndreptată
spre eradicarea definitivă a politicii
de forță din viața internațională,
spre stingerea focarelor de încordare
și conflict, spre reglementarea pe
calea negocierilor a oricăror proble
me și diferende dintre state consti
tuie, așa cum se știe, una din orien
tările fundamentale ale politicii ex
terne a României socialiste. Cu o
deosebită consecvență, țara noastră,
președintele Nicolae Ceaușescu s-au
ridicat și se ridică cu tărie împotriva
a tot ceea ce poate primejdui pacea
și liniștea popoarelor, adresînd în
permanență apeluri lucide la reține
re, la moderație, la calm, chemînd la
oprirea neintîrziată și definitivă a
oricăror acte agresive, a acțiunilor
militare și demonstrațiilor de forță,
la rezolvarea tuturor problemelor
litigioase nu pe calea armelor, ci a
dialogului și tratativelor.

Constatind că eforturile depuse
de-a lungul anilor de Organiza
ția Națiunilor Unite, ca și de
alte organizații Internaționale nu au
reușit să elimine actele de folosire a
forței și de amenințare cu forța, sâ
preintimpine conflictele militare și
să asigure reglementarea lor pașnică,
țara noastră, ca și numeroase alte
state membre ale organizației mon
diale, îndeosebi țări mici și mijlocii,
nealiniate s-au pronunțat permanent

sesiuni ale Adunării Generale, comi
tetul a primit misiunea de a-și
continua lucrările in vederea elabo
rării propusului tratat mondial și, ca
o. etapă intermediară și la o dată
cit mai apropiată posibil, a unei
Declarații asupra nerecurgerii la
forță in raporturile interstatale
și a reglementării pașnice a dife
rendelor. în acest scop, comite
tului i-au fost înaintate un proiect
de tratat de către Uniunea Sovietică,

Pe marginea lucrărilor sesiunii
Comitetului special al O. N. U.
ln favoarea reafirmării principiului
nefolosirii forței și amenințării cu
forța in relațiile internaționale, al
dezvoltării și reînnoirii angajamen
tului statelor de a-1 respecta cu
strictețe.
România a desfășurat o susți
nută activitate in Comitetul spe
cial pentru întărirea eficacității
principiului nerecurgerii la forță
in relațiile întemeiate, organism
creat la sfirșitul anului 1977 și for
mat din 35 de state, avînd scopul de
„a examina propunerile și sugestiile
statelor in vederea elaborării unui
tratat mondial asupra nerecurgerii la
forță in raporturile interstatale". Da
torită evoluțiilor sinuoase din viața
Internațională, a intensificării prac
ticilor de recurgere la forță și ame
nințare cu forța, a acțiunilor militare
și intervențiilor armate din diferite
regiuni ale lumii, o bună bucată de
timp, comitetul nu s-a putut angaja
pe o cale care să-i permită să-și în
deplinească mandatul stabilit.
Prin rezoluțiile adoptate la ultimele

un document aparținind unui nu
măr de cinci țări occidentale, precum
și o serie de propuneri avînd ca
autori țările nealiniate. în urma
eforturilor susținute depuse de ma
joritatea statelor membre, a mani
festării voinței lor politice, a spiritu
lui constructiv de care s-a dat do
vadă, la ultima sesiune â comitetului,
desfășurată in cursul lunii martie,
s-a reușit să se finalizeze proiectul
unei declarații privind intărirea eficacității principiului nerecurgerii la
forță in relațiile internaționale, pro
iect ce urmează a fi supus spre exa
minare și aprobare celei de a 42-a
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
Prin ansamblul prevederilor sale,
proiectul de Declarație constituie,
in actualele condiții Internațio
nale o contribuție de seamă la
întărirea legalității internaționale, a
primatului dreptului ln raporturile
dintre state, la eforturile pentru abo
lirea politicii de forță și dictat din
conduita
membrilor
comunității
mondiale.

Punînd in evidență caracterul im
perativ al principiului nerecurgerii
la forță și la amenințarea cu forța,
definind in mod corespunzător obli
gațiile statelor și categoriile de acte
interzise, inclusiv acțiunile de constringere politică, economică și ames
tecul in treburile interne, proiectul
de Declarație dezvoltă și adaptează
la întregul sistem al O.N.U. preve
deri importante privind nerecurgerea
la forță cuprinse in Actul final al
Conferinței pentru securitate și co
operare in Europa de la Helsinki, in
documentul final al Conferinței pen
tru măsuri de încredere și securitate
și pentru dezarmare de la Stockholm,
în alte documente internaționale.
Principiul nerecurgerii la forță și
la amenințarea cu forța - se arată
în proiectul de Declarație — este uni
versal și obligatoriu pentru toate
statele, indiferent de sistemul lor po
litic, economic, social sau de aparte
nența la alianțe. Nici un considerent,
de orice natură ar fi el, nu poate fi
invocat pentru recurgerea la forță
sau la amenințarea cu forța. Statele
au datoria să nu incite, să nu încu
rajeze sau să nu ajute alte state în
folosirea forței. Popoarele au dreptul
de a-.și determina statutul politic ta
deplina libertate, fără amestec din
atașă, alegîndu-și calea dezvoltării
lor economice, sociale și culturale.
în proiect este stipulată atît obli
gația statelor de a se abține de Ia
organizarea și încurajarea de acte
subversive și teroriste impotriva al
tor state, de a nu sprijini sau tolera
astfel de acte pe teritoriul lor pro
priu, cit și obligația de a se abține
de la orice intervenție armată sau
orice formă de amestec, de la orice
amenințare îndreptată contra vreunui
stat sau contra valorilor sale politice,
economice și culturale. Potrivit sco
purilor și principiilor O.N.U. — se
arată in document - statele au da
toria să se abțină de la orice pro-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Țările nealiniate își reaiirmă sprijinul pentru o soluție
negociată în zonă • Apelul
reuniunii de la Alger a con
ducătorilor organizațiilor pa
lestiniene

HARARE 16 (Agerpres). — Comi
tetul special al mișcării de nealinie
re pentru Orientul Mijlociu și-a în
cheiat lucrările în capitala Republi
cii Zimbabwe adoptînd un docu
ment final care relevă adeziunea
statelor membre la eforturile de
căutare a unei soluții juste, globale
și durabile pentru problemele zonei.
Participanții au salutat mișcarea tot
mai largă in favoarea convocării
unei conferințe internaționale, cit
mai repede posibil, sub auspiciile
Națiunilor Unite la care să participe
toate părțile interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, unicul reprezentant legitim al
poporului palestinian. în acest cadru
s-a cerut secretarului general al
O.N.U. și președintelui Consiliului
de Securitate să-și intensifice efortu
rile în vederea pregătirii conferinței
internaționale consacrate Orientului
Mijlociu.
ALGER 16 (Agerpres). — Reuniu-'
nea conducătorilor organizațiilor pa
lestiniene, ce se desfășoară la Alger,
a adoptat un apel în care se subli
niază că manifestațiile de masă din
teritoriile ocupate confirmă hotărîrea
poporului palestinian de a-și realiza
drepturile legitime. Aceste manifes
tații, se spune în apel, confirmă ata
șamentul palestinienilor față de
O.E.P. ca singur reprezentant legitim
al poporului arab palestinian.
TUNIS 16 (Agerpres). — într-o de
clarație citată de agenția China
Nouă, Liga Arabă a condamnat prac
ticile represive israeliene împotriva
populației locale din teritoriile arabe
ocupate.
BEIRUT 16 (Agerpres). — Avioane
militare israeliene au survolat re
giuni din sudul Libanului, zburînd
la joasă înălțime și simulînd atacuri
asupra orașului-port Saida și a tabe
relor de refugiați palestinieni Ain
El-Hilveh și Miyeh Miyeh. Comba
tanții palestinieni au fost puși în
stare de alertă anticipînd un posibil
atac al forțelor aeriene israeliene.

dentale au acceptat să prelungească cu 19 ani rambursarea a 30 de
miliarde de dolari, care aveau o
scadență apropiată și s-au angajat
să nu ceară timp de șapte ani nici
un fel de rambursări din această
sumă. Totodată, băncile au acceptat să acorde Argentinei un nou
credit de 2 miliarde dolari pentru
achitarea serviciului datoriei pe
anul 1986.
REUNIUNE. La Bariloche, ta
Argentina, au luat sfîrșit lucrările
reuniunii „Grupului consultativ",
consacrate problemei datoriei ex
terne regionale la care au luat
parte miniștrii relațiilor externe din Argentina, Brazilia, Co
lumbia, Mexic, Panama, Peru,
Uruguay și Venezuela. Participan
ții au adoptat un comunicat final.
în care se stabilește realizarea de
consultări cu țările semnatare ale
„Consensului de la Cartagena"
privind reactualizarea soluționării
fără întârziere a problemei dateriei externe regionale.
MITING. Opoziția sud-coreeană a
organizat în centrul capitalei un
miting consacrat constituirii unei
noi formațiuni politice — Partidul
?entru Reunificare și Democrație.
n cadrul mitingului, liderul opozi
ției, Kim Young Sam, a apreciat
că hotărirea de a menține în actua
la sa formă așa-numitul sistem po
litic sud-coreean, cel puțin pină
în 1988, este o manevră menită sâ
ducă la perpetuarea dictaturii în
Coreea de Sud.

NOUA EXPERIENȚA CU RACHETA „AMRAAM" din clasa
„aer-aer", destinată echipării celor mai noi avioane de vînătoare,
efectuată de Pentagon, s-a soldat
cu un eșec, a anunțat un reprezentant al Forțelor Aerien® ale
S.U.A. începînd din anul 1981 au
fost efectuate 29 de teste cu acest
tip de rachete din care cinci au eșuat, relatează agențiile de presă.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII ARABE SIRIENE
Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene
DAMASC
Cea de-a 41-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene îmi
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu
personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace, progres și bunăstare pentru poporul sirian prieten.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre țările
noastre se vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, In spiritul acordurilor
și înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor noastre, in interesul și spre
binele popoarelor român și sirian, al oauzei păcii, colaborării și înțelegerii
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul - ministru
al
Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Constantin Dăscălescu, a tri
mis o telegramă primului-ministru
al Republicii Arabe Siriene, Abdel
Rauf Al-Kassem, cu prilejul Zilei
naționale, prin care îi adresea

La 17 aprilie, poporul sirian prie
ten sărbătorește ziua sa națională.
Se împlinesc 41 de ani de cînd
ultimii soldați străini au părăsit
teritoriul Siriei, care a obținut
astfel independenta deplină, pășind
într-o nouă etapă a existenței sale.
Aniversarea acestui moment memo
rabil constituie pentru poporul si
rian un nou prilej de a evoca dru
mul străbătut de atunci și pină
azi și mai ales în ultimul sfert
de veac, o dată cu revoluția din 8
martie 1963, declanșată de Partidul
Baas Arab Socialist. Sub impulsul
acesteia si al mișcării de redresare.
Inițiate de președintele Hafez AlAssad in noiembrie 1970, s-a înre
gistrat o dezvoltare impetuoasă.
Regiuni aflate altădată într-o
stare de înapoiere au devenit cen
tre ale unei puternice activități
productive. S-au construit zeci de
fabrici și uzine, s-a trecut la va
lorificarea pe scară largă a bogă
țiilor solului și subsolului, a sporit
patrimoniul edilitar al majorității
localităților. în frunte cu Damascul.
Astăzi. Siria a ajuns să producă
aproximativ 10 milioane tone de
petrol pe an. dispunind la Banias
de una dintre cele mai mari rafi
nării din Orientul Mijlociu, con
struită în cooperare cu România. O
dezvoltare puternică a cunoscut,
de asemenea, agricultura, sector
care antrenează 46 la sută din
populația de aproximativ 10 mili-

ză felicitări și sincere urări de să
nătate și fericire personală. în te
legramă se exprimă, totodată, con
vingerea că guvernele celor două
țări vor acționa în continuare pen
tru dezvoltarea și aprofundarea re
lațiilor româno-siriene.
cane a tării. Poporul sirian se mîndrește cu marele baraj de pe Eu
frat, care irigă o suprafață de
140 000 de hectare, asigurând, tot
odată, energia necesară electrifică
rii Siriei. Datorită investițiilor ma
sive, au fost realizate peste 100 de
alte baraje mici și mijlocii, cărora
li se vor adăuga proiectele de pe
Tigru și Habour, care vor permite
irigarea a 300 000 de hectare de
păminturi aride. Concomitent cu
dezvoltarea diferitelor ramuri ale
economiei naționale, au înflorit învățămîntul, știința, cultura, a cres
cut nivelul de trai.
Prieten apropiat al popoarelor
arabe, poporul român urmărește cu
viu interes aceste succese de sea
mă. între România și Siria s-au
statornicit relații de prietenie, care
cunosc o continuă dezvoltare. Un
rol determinant în această evoluție
pozitivă l-au avut intilnirile de la
Damasc și București dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Hafez AI-Assad. încheia
te, de fiecare dată, cu înțelegeri
care au deschis largi perspective
conlucrării româno-siriene pe cele
mai diverse planuri.
Fără îndoială, intensificarea pe
mai departe a colaborării corespun
de pe deplin intereselor celor două
țări și popoare, constituind, tot
odată, o importantă contribuție la
cauza păcii și înțelegerii interna
ționale.

Sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — La
Varșovia s-au desfășurat, joi, lucră
rile sesiunii Seimului R. P. Polone.
Deputății forului legislativ suprem
au dezbătut, între altple, o serie de
propuneri de amendamente la con
stituția tării, in baza cărora să fie
organizate refcrendumuri naționale
tn problemele cardinale. Seimul a

aprobat unele modificări în compo
nența Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri ale R. P. Polone.
La lucrări au participat Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C, al
P.M.U.P., președintele Consiliului de I
Stat, alți conducători polonezi, rela
tează agenția P.A.P.

Criza guvernamentală din Portugalia
LISABONA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei, Mario Soares,
și-a încheiat ultima rundă de con
sultări cu reprezentanții principale
lor formațiuni politice din tară, in
vederea depășirii crizei politice de
clanșate ca urmare a punerii ln mi
noritate in parlament a guvernului
social-democrat, transmit agențiile
de presă.
Secretarul general al Partidului
Comunist Portughez, Alvaro Cunhal,
a declarat în urma întrevederii cu

Mario Soares, că partidul său se
pronunță impotriva unor alegeri an
ticipate, considerind necesară for
marea unui nou guvern pe baza ra
portului de forțe existent în mo
mentul de față in parlament.
O poziție asemănătoare a adoptat
și Partidul Socialist Portughez.
Agențiile de presă apreciază că
președintele Mario Soares va anun
ța după 25 aprilie — Ziua libertății —
hotărîrea sa privind căile de depă
șire a crizei.
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pagandă tn favoarea războiului de
agresiune și să se achite cu bună
credință de toate obligațiile interna
ționale asumate prin tratate.
Este semnificativ șl faptul că In
proiect sînt inserate prevederi privind
căile și modalitățile de întărire a
eficacității principiului nerecurgerii
la forță și obligațiile ce revin tuturor
statelor. Sint prevăzute, in acest
sens, îndatoririle statelor de a între
prinde măsuri de dezarmare, și in
primul rînd de dezarmare nucleară,
de reducere a încordării internaționa
le, de întărire a solidarității interna
ționale, de sporire a încrederii, de
prevenire a conflictelor, de promova
re și respectare a drepturilor omului
și libertăților fundamentale, de com
batere a terorismului și a cauzelor
acestuia.
Datorită eforturilor depuse de țara
noastră, de alte state, în special
nealiniate, in document și-a găsit
în mod amplu reflectarea principiul
reglementării pașnice a diferendelor,
care este inseparabil legat de prin
cipiul abținerii de la amenințarea cu
forța sau de la folosirea forței, re
prezentînd un corolar logic al aces
tuia. Este știut, de altfel, că, in urma
unei inițiative a României. Adunarea
Generală a O.N.U. a adoptat prin
consens, ln 1982, Declarația asupra
reglementării pașnice a diferendelor,
succedată, cîțiva ani mai tirzlu, de
Apelul solemn către statele aflate
In conflict, de încetare fără intirziere a acțiunilor armate și Anga
jamentul solemn de a reglementa
pe calea tratativelor stările de în
cordare șt conflict, orice divergențe
între ele — de asemenea rod al unei
inițiative a țării noastre. Prevederile
noului document stipulează că statele
trebuie să-și soluționeze diferendele
dintre ele recurgind la negocieri,
medieri, concilieri, bune oficii și alte
modalități pașnice.
Fără îndoială, adoptarea de către
viitoarea sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. a proiectului de Decla
rație ar reprezenta, ta condițiile in
ternaționale actuale, un eveniment
important în procesul edificării unei
securități reale pentru toate națiu
nile, al făuririi unei lumi a păcii și
înțelegerii intre toate popoarele.

INDEZIRABILII
La începutul acestei luni, chemați
să se pronunțe, în cadrul unui re
ferendum național, asupra unor re
glementări mult mai severe decit
cele existente in prezent referitoa
re la statutul imigranților, elveție
nii au votat, cu majoritate sub
stanțială de voturi, in favoarea le
gislației propuse in acest sens. Este
cea mai recentă dintr-un lung șir
de măsuri similare adoptate, în
ultimul timp, in cea mai mare par
te a țărilor occidentale. In Franța,
de pildă, a intrat în vigoare încă
de anul trecut legea cu privire la
condițiile de intrare și ședere a ce
tățenilor străini, de fapt — cum sa
exprima revista algeriană „REVO
LUTION AFRICAINE" — „un
eufemism sub care se ascunde un
arsenal de dispoziții judiciare și
administrative pentru a-i da afară
pe străini". In Belgia s-a trecut
la aplicarea unui regim restrictiv
asupra imigrărilor, iar in Olanda
Partidul de Centru s-a pronunțat
pentru măsuri asemănătoare, tn
Marea Britanie, un grup conserva
tor de dreapta (condus de fostul
ministru Enoch Powell) s-a decla
rat in favoarea expulzării tuturor
celor de culoare. In fine, in S.U.A.
se apreciază că legea SimpsonRodino, cu privire la imigrare, care
va intra în vigoare la 6 mai, ar pu
tea provoca deportarea unui număr
intre 3 și 6 milioane de persoane, in
special de origine hispano-americană, care lucrează fără acte tn re
gulă („indocumentados").
Măsuri de acest gen se au tn ve
dere și in R.F.G., țară care, pină
nu demult, era cunoscută pentru
politica ei de încurajare a imigră
rilor. Era pe vremea cînd se sim
țea nevoia acută de mină de lucru
ieftină, dar acum., datorită nivelu
lui ridicat al șomajului (2,5 milioa
ne) situația s-a schimbat. Semnifi
cativ in acest sens este articolul de
fond apărut nu demult in revista
vest-germană „SCALA" : „Deși
R.F.G. nu este — și nu poate fi —
o țară a imigrației (dar unde oare
a fost inventat termenul „Gastarbeiter", „muncitor-oaspete", dacă
nu tn Germania occidentală ? —
n.r.), un număr crescind de emi
grant) vor să vină aici" — scrie re
vista și continuă : „Mulți dintre ei
sînt înșelați de promisiunile minci
noase făcute de organizații dubioa
se și de relatările înșelătoare des
pre posibilitățile de primire și de

muncă existente ln această tară.
Dar realitatea este cu totul alta :
R.F.G. are una din cele mai mari
densități ale populației... In plus, ea
are de făcut față in prezent șoma
jului și dificultăților economice. Iar
cei care sint cel mai greu loviți de
aceste fenomene sint tocmai străi
nii care locuiesc aici".
Să precizăm că „SCALA" este o
revistă de propagandă, destinată
în exclusivitate străinătății. Cu alte
cuvinte, auditoriul, avut in vedere
prin articolul amintit este repre
zentat tocmai de eventualii candi
dați la imigrare. Mai mult, revista
ține să avertizeze că de acum îna
inte cei ce, in încercarea de a ob
ține un permis de ședere, vor pre
tinde că sint refugiați politici riscă
să se lovească de un refuz catego
ric. „Experiența arată, scrie revis
ta, că majoritatea covirșitoare a.
celor ce caută refugiu in R.F.G. nu
au dreptul la azil politic, neexistind
nici un fel de dovezi că au fost
supuși unor persecuții in țările de
origine. Cei ce și-au părăsit țara
din motive pur economice (adică
în căutarea, iluzorie a unui trai mai
bun — n.r.) nu au nici o șansă de
a obține statutul de refugiat politic
și nici nu pot găsi vreo slujbă,
pentru că permisul de lucru le va
fi refuzat timp de mai mulți am.
Iar dacă nu au obținut acest sta
tut, vor fi trimiși înapoi, cu prima
ocazie, plerzînd tot ceea ce au in
vestit pentru a veni aici. Cei care,
în speranța unui trai mai bun.
și-au vindut bunurile și eventual
și-au încredințat banii unor inter
mediari iresponsabili vor fi ruinați".
Mai limpede nici că se putea.
„Oaspeții" care, trudind anevoios
(muncile cele mai grele, salarii
mult inferioare celor primite de
autohtoni, inexistența asigurărilor
sociale etc.), au contribuit., în trecut,
la prosperitatea țărilor occidentale
au devenit acum indezirabili. Ei
sint pe punctul de a fi dați afară,
fără a li se spune măcar un sim
plu „mulțumesc". Desigur, încă o
dovadă a „umanismului" de care
se face atita paradă tocmai in ță
rile unde se procedează la aseme
nea măsuri. $i care, pină nu de
mult, căutau să atragă, cu făgădueli din cele mai ispititoare, pe
cei ce sint acum poftiți, fără mena
jamente, să se ducă unde or ști.

R. CĂP1ESCU

Radu BOGDAN
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