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IN INTIMPINAREA

ZILEI DE 1 MAI
TELEGRAMA ADRESATA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

I

secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste

România

cu prilejul încheierii însămințărilor de primăvară
Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Comuniștii, oamenii muncii din agricultura județului Galați, animați
de dorința fierbinte de a-și consacra eforturile, întreaga capacitate de
muncă înfăptuirii exemplare a obiectivelor noii revoluții agrare, ferm
hotăriți să întimpine aniversarea a 25 de ani de Ia încheierea cooperati
vizării agriculturii și Conferința Națională a Partidului Comunist Român
cu fapte de muncă și rezultate deosebite in activitate, acționind în lumina
prețioaselor orientări și indicații date de dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, raportează că au încheiat în perioada
optimă semănatul culturilor din epocile I și a Il-a, iar in ziua de 21 apri
lie au finalizat, in condiții de calitate superioară, semănatul porumbului
boabe pentru consum și al soiei pe întreaga suprafață planificată.
’
Vă raportăm că în aceste zile toate unitățile agricole din județ sint
puternic mobilizate pentru efectuarea Ia timp a lucrărilor din legumi
cultura, pentru dezvoltarea și modernizarea întregii activități din zooteh
nie și executarea corespunzătoare, la un înalt nivel agrotehnic, a lucrări
lor , de întreținere a culturilor.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
sfntem hotăriți să acționăm cu toată răspunderea pentru folosirea judi
cioasă a pămintului, aplicarea întocmai a tehnologiilor fiecărei culturi,
că vom munci fără preget pentru punerea în valoare a tuturor posibi
lităților și rezervelor de care dispune județul nostru pentru creșterea
substanțială a producției agricole vegetale și animale.
însuflețiți de strălucitul dumneavoastră exemplu, de pasiunea și dă
ruirea comunistă cu care slujiți interesele și aspirațiile de pace și bună
stare ale poporului român, toți lucrătorii ogoarelor gălățene vă încredin
țează, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vor face lotul
pentru realizarea întocmai a sarcinilor ce le revin in acest an si în
întregul cincinal, acționind in strinsă unitate sub conducerea organizațiilor
de partid, astfel incit rezultatele obținute in anul 1987 să înscrie județul
Galați pe coordonatele noii revoluții din agricultura românească, proces
complex, definitoriu pentru etapa actuală de dezvoltare multilaterală
a patriei.

Zile hotărîtoare pentru

ÎNCHEIEREA
ÎNSĂMÎNȚĂRILOR!
@ In cursul zilei de luni, 20 aprilie,
au fost însămînțate în total, cu diferite
culturi, aproape 330000 hectare, cea
mai mare viteză de lucru realizată pînă
acum la semănat.
® Prin organizarea temeinică a acti
vității și munca plină de răspundere a
mecanizatorilor, cooperatorilor și spe
cialiștilor acest ritm de lucru trebuie
menținut și depășit în zilele următoare
pentru încheierea grabnică a însămînțărilor.
® Posibilitatea înrăutățirii condiți
ilor meteorologice obligă ca pretutin
deni să se acționeze energic, cu toate
forțele, în fiecare oră din zi și din
noapte, astfel îneît ritmul însămînțărilor să fie urgentat la maximum.
Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că .pină
în seara zilei de 20 aprilie cultu
rile de primăvară au fost semă
nate. in total, pe 3 486 400 hectare,
ceea ce reprezintă 63 la sută din
suprafețele planifioate. Demn de
remarcat este faptul că in ziua de
20 aprilie s-a realizat cel mai bun
ritm de lucru — aproape 330 000
hectare — înregistrat pină acum la
semănat. Aceasta evidențiază că în
cele mai multe județe se acționea
ză pe un front larg, cu toate for
țele pentru încheierea grabnică a
însămințărilor de primăvară.
Atrage atenția faptul că pînă la
această dată s-a încheiat insămîntarea sfeclei de zahăr și a floriisoarelui, semănatul altor culturi,
precum cinepa pentru fibră, inul
pentru fibră, cartofii de toamnă și
plantele furajere, fiind în stadiu
înaintat. Aceasta permite ca din
zilele următoare un număr însem
nat de mijloace mecanice să fie
concentrate pentru accelerarea rit
mului de lucru Ia insămințarea

porumbului și a solei, culturi care
mai sînt de semănat pe 1 146 500
hectare si. respectiv, 200 000 hectare.
Evident, tn această perioadă de
virf a campaniei, pentru organele
județene de partid si agricole, con
siliile populare, consiliile agroin
dustriale si conducerile unităților
agricole nu există sarcină mai im
portantă decît aceea de a asigura
prin toate mijloacele încheierea
într-un timp cit mai scurt a insămințărilor. De aceea, este de
datoria lor să întreprindă mă
suri operative pentru redistribuirea
forțelor, mobilizarea unui număr
mai mare de oameni la lucrul
în schimbul de noapte, desfășu
rarea semănatului din zori si pînă
se întunecă, asigurîndu-se totodată
îndrumarea și controlul permanent
al întregii activități. E necesar ca
în fiecare unitate agricolă și în fie
care județ să se lucreze la nivelul
maxim al posibilităților pină la
încheierea însămințărilor pe toate
suprafețele prevăzute.
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Realizări in întrecerea socialista
HUNEDOARA : Minereu
de fier peste prevederi

GIURGIU :
Producție suplimentară
cu consumuri reduse

Mobilizați de organele și organi
zațiile de partid, minerii din Teliuc șl Ghelar, aparținind între
prinderii miniere Hunedoara, des
fășoară larg întrecerea socialistă
pentru a obține succese tot mai în
semnate în cinstea zilei de 1 Mai
pentru creșterea producției mine
reurilor de fier și a altor produse
siderurgice. Printr-o organizare
superioară a muncii in abataje,
folosirea deplină a timpului de lu
cru, minerii din Poiana Ruscăi au
extras, prelucrat și livrat benefi
ciarilor peste 5 000 tone minereu de
fier brut, 2 700 tone fier în con
centrate, 17 000 tone dolomită și'al
tele. Valoarea producției suplimen
tare realizate pînă în prezent de
pășește 7,5 milioane lei. (Sabin
Cerbu).

Desfășurind larg întrecerea so
cialistă in cinstea zilei de 1 Mai,
colectivele de oameni ai muncii din
16 unități economice ale județului
Giurgiu raportează realizarea sar
cinilor de plan la producția fizică
pe primele 4 luni ale acestui an.
Au fost astfel asigurate toate con
dițiile tehnico-materiale pentru ca
pină la finele lunii aprilie să se
obțină suplimentar 250 000 metri
cubi gaze asociate utilizabile, 130
tone utilaje tehnologice pentru in
dustria metalurgică, ansamble și
accesorii navale și confecții textile,
livrarea la export în avans cu două
săptămini a unei barje fluviale de
1 720 tone, diverse produse ale in
dustriei chimice. (Ion Manea).

MUREȘ : înainte de termen

TULCEA : Zile-record
în producție

Cu cele trei mari platforme ale
sale, întreprinderea „Electromureș"
din Tîrgu Mureș se prezintă, in
întîmpinarea zilei de 1 Mai, cu
realizări deosebite. Astfel, prin aplicarea unor noi măsuri de modernizare a proceselor de producție și asimilarea unor produse ale
tehnicii de virf, colectivul rapor
tează că a realizat cu 10 zile îna
inte de termen planul la export pe
luna aprilie. (Gheorghe Giurgiu).

Oamenii muncii de la întreprin
derea de alumină din Tulcea, angajați in intrecerea socialistă dedicată zilei de 1 Mai, raportează noi
succese.
Organizînd zile și șăptămînl-record de producție, au fost realizate,
peste prevederi, pe baza unor co
menzi suplimentare, 800 tone de
alumină calcinată. (Neculai Amihulesei).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, pe
V. P. Loghinoy, ministru adjunct al
afacerilor externe al U.R.S.S., repre
zentant special al conducerii sovie
tice.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae . Ceaușescu un cald salut îm
preună cu .cele mai bune urări din
partea tovarășului Mihail Gorbaciov.
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, a membrilor Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S.
Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a rugat să se
transmită tovarășului Mihail Gorba
ciov, membrilor Biroului Politic al
C.C. al P.C.U.S. salutul său călduros
și cele mai bune urări.

In timpul întrevederii, oaspetele a
prezentat o informare in legătură cu
desfășurarea și rezultatele convorbi
rilor purtate la Moscova de secreta
rul de stat al S.U.A., George Shultz.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
salutat inițiativele și propunerile
Uniunii Sovietice, ale secretarului
general al C.C. al P.C.U.S., Mihail
Gorbaciov, în ceea ce privește reali
zarea unui acord in problema rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune. retragerea și eliminarea tutu
ror acestor arme de pe continentul
european, precum și cu privire la li
chidarea totală a rachetelor operativtactice
din
Europa.
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat, și cu
acest prilej, că este necesar să se in
tensifice lupta popoarelor, a forțelor
progresiste, antirăzboinice de pretu-

tindeni in direcția opririi cursei înar
mărilor, trecerii la măsuri efective
de dezarmare, în prirhul rind de
dezarmare nucleară, creării unui climat de încredere și largă colaborare
intre națiuni, care să favorizeze procesul de dezarmare și pace in Europa și în lume.
In cadrul convorbirii s-a evidențiat importanta intensificării acțiu
nilor menite să contribuie la dezvol
tarea în continuare a bunelor relații
de prietenie și colaborare românosovietice, în interesul reciproc, al
cauzei socialismului și păcii.
La primire a luat parte loan Totu.
ministrul afacerilor externe.
A fost de fată E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.

Președintele Republicii So
cialiste
România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți,
21 aprilie, pe Miguel Alfonso Me
rino Gordillo, ministrul dezvoltării
economice din Republica Columbia.
Mulțumind pentru întrevederea acordată, oaspetele a arătat că ' are
plăcuta misiune de a transmite to
varășului Nicolae Ceaușescu un căl
duros salut din partea președintelui
Republicii Columbia, Virgilio Barco
Vargas, precum și dorința acestuia
și a guvernului columbian de a ex
tinde colaborarea româno-columbiană în diverse domenii de activi
tate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
președintelui Republicii Columbia un

cald salut și cele mai bune urări,
Șeful statului român a apreciat că
vizita ministrului columbian in țara
noastră va contribui la identificarea
unor noi domenii de colaborare, re
ciproc avantajoasă, dintre România
și Columbia.
în timpul convorbirii s-a evidențiat
că potențialul economic al celor două
țări oferă posibilități multiple pen
tru amplificarea colaborării, a
schimburilor comerciale, pe baza
unor acorduri de lungă durată, care
să asigure relațiilor româno-columbiene stabilitate și perspectivă.
Tn cadrul întrevederii s-a subliniat
că, în general, dezvoltarea relațiilor
economice și politice dintre toate ță
rile este in folosul progresului și
prosperității lor, al asigurării inde-

pendenței și suveranității fiecărui
stat. Totodată, a fost evidențiată con
tribuția importantă pe care aceasta
o poate aduce la cauza destinderii și
păcii în lume, la soluționarea con
structivă a marilor probleme ce con
fruntă omenirea, și în primul rind a
problemelor dezarmării. îndeosebi a
celei nucleare, ale lichidării subdez
voltării și făuririi noii ordini econo
mice mondiale, la instaurarea unui
climat de înțelegere, colaborare și
securitate internațională.
La intrevedere a participat Ilia
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.
A fost de față Victor Alberto Del
gado Mallarino, ambasadorul Repu
blicii Columbia la București.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
a primit pe Agatha Barbara, lost președinte al Republicii Malta
Președintele
Republicii
Socia
liste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a primit,
marți, pe Agatha Barbara, fost pre
ședinte al Republicii Malta, care
efectuează o vizită în țara noastră.
Agatha Barbara și-a exprimat
deosebita satisfacție de a se reîntîlni
cu președintele Nicolae Ceaușescu și
cu tovarășa Elena Ceaușescu și a
elogiat realizările obținute de po
porul român tn dezvoltarea economico-socială a țării.
In timpul întrevederii, desfășurată
intr-o atmosferă caldă, prietenească,
au fost evidențiate bunele relații

cane s-au statornicit și se dezvoltă
între cele două țări și popoare.
Referindu-se la vizitele întreprin
se la unele obiective economice im
portante din țara noastră, Agatha
Barbara a relevat existența unor
largi posibilități de extindere în con
tinuare a schimburilor comerciale și
cooperării economice dintre cele
două țări, în spiritul înțelegeri
lor convenite cu prilejul vizitei
oficiale efectuate de președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu in Malta.
In cadrul convorbirii, evidențilndu-se pericolele grave care ame
nință pacea, însăși existența vieții
pe planeta noastră, s-a subliniat

necesitatea de a se intensifica efor
turile tuturor statelor pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, in primul rind la dezar
mare nucleară, pentru eliminarea
rachetelor ou rază medie de acțiune
din Europa, pentru reluarea și con
solidarea politicii de destindere, în
țelegere, colaborare și pace pe con
tinentul nostru și în lume.
A fost exprimată dorința de a se
acționa și în viitor pentru întărirea
conlucrării
dintre România
și
Malta, atît pe plan bilateral, cit șl
pe arena internațională, în interesul
reciproc, al cauzei generale a păcii
și securității în Europa și în luma

economic, a acționa gospodărește

Știința și tehnologia modernă
în strategia progresului
La recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit pe larg la importanța
deosebită pe care o are buna pregătire profesională a personalului mun
citor pentru îndeplinirea cu succes a prevederilor planului din acest an
și pe întregul cincinal. „Una din problemele foarte importante căreia
trebuie să-i acordăm atenția necesară este aceea a ridicării nivelului de
calificare profesională a cadrelor din toate sectoarele de activitate, atît
în ce privește pregătirea tehnică de specialitate, cit și pregătirea în pro
blemele economice, de conducere economică și de conducere generală",
sublinia cu acest prilej secretarul general al partidului. în articolul de
astăzi ne vom referi la cîteva probleme cu care este confruntat doar unul
din aceste sectoare de activitate — cercetarea științifică, ingineria teh
nologică și proiectarea — care, prin forța lucrurilor, trebuie să se afle in
primul eșalon al preocupărilor pentru modernizarea structurilor econo
miei naționale și creșterea eficienței economice a acestora.
Civilizația materială și spirituală pe
care o etalează lumea de astăzi este
indubitabil și „produsul" unor acu
mulări științifice îndelungate și im
presionante. Fenomen profund legat
de geniul creator al umanității, ști
ința, această arteră vitală a progre
sului, a privit întotdeauna înainte,
înălțîndu-și piatră cu piatră un edi
ficiu niciodată terminat, ci în con
tinuă devenire. Grație marilor ei
descoperiri, universul nostru s-a
transformat și se modelează fără În
cetare, luînd în stăpînire orizonturi
noi, mai complexe, mai vii, mai bo
gate.
Succesiv, cărbunele, oțelul, electri
citatea și petrolul au fost simbolu
rile unor revoluții industriale.
Ele au accelerat la rîndul lor avîntul
cunoștințelor științifice, al mijloa
celor de producție și de cercetare.
Acum, în centrul interesului general
sînt așezate, in speranța unor evo
luții de o uimitoare forță și an
vergură, electronica, microelectroni
ca și informatica. Din punct de ve
dere științific, secolul nostru, dar
mal ales ultimele sale decenii, a cu
noscut o „decolare verticală". El ar
putea fi botezat oricum : ca secol al
atomului sau al geneticii, al laseru
lui sau al tehnicii de calcul. Denu
mirea ne este indiferentă, mai im
portantă este trăsătura sa funda
mentală : vertiginoasa dezvoltare a
științei și tehnologiei, care-i conferă
o poziție unică și privilegiată in is
toria gîndirii umane. In primul rind,
prin densitatea excepțională de des
coperiri științifice, importante și in
toate domeniile cunoașterii. Dar și
prin potențialul tehnico-științific
existent Ia ora actuală. Se estimează,
de altfel, că oamenii de știință con
temporani nouă sînt cu mult mai
numeroși decît toți cei care au trăit
în întreaga istorie de pină acum a
omenirii. Corolar firesc, „explozia"
de informații științifice determină
dublarea volumului de cunoștințe Ia
fiecare șase-șapte ani. Iar in unele
domenii, chiar și mai devreme,
Exercitînd, bineînțeles, o presiune
crescîndă asupra aparatului de pro
ducție și bazei tehnologice ale eco
nomiilor naționale, modernizîndu-le
și dictind schimbări esențiale în
funcționalitatea lor.
Desigur, tabloul pe care-1 oferă
astăzi lumea este extrem de com
plex. Deși epoca în care pierderile
de energie erau considerate renta
bile s-a spulberat, totuși în urma ei
și-a făcut loc, o dată cu conștiința
limitei resurselor de care dispunem,
un sindrom de adaptare, izvorît din
confruntarea cu „coaliția" de proble-

me aduse de criza- economică mon
dială. In unele locuri persistă încă
simptome izbitoare de risipă, de
consum nenecesar, de alterare a na
turii, datorită unei dezvoltări indus
triale încă anarhice, după cum fra
pante rămîn decalajele în dezvol
tarea diferitelor state. Existența
unor mase mari de oameni este grav
amenințată de probleme economice
și sociale presante. Voci tulburate
nu-și ascund îngrijorarea - față de
consecințele nefaste ale dezvoltării
științifice și tehnologice, invocînd
mijloacele sofisticate de exterminare
în masă și de distrugere a întregii
planete, care au Ia bază, fără dis
cuție, progrese de excepție în știință
și tehnică.
Dar tehnica și știința nu sînt un
factotum. în orice caz, nu ele sînt
vinovate de modul în care sînt fo
losite. Realitatea, viața infirmă și

resping asemenea resentimente, in
diferent de argumentele puse în
joc. Dimpotrivă, ne conving că
progresul economic și social este de
neconceput fără o dezvoltare accele
rată a forțelor de producție, la rîndul lor din ce în ce mai dependente
de dezvoltarea continuă a științei și
tehnicii.
Este tot mai bine înțeles adevărul
că știința generează putere, secu
ritate și plenitudine ființei umane.
Că, împreună cu tehnologia, are vi
goarea să împrospăteze neîncetat
sfera resurselor, transformîndu-se
într-o forță nemijlocită de produc
ție, într-un element dinamizator și
omniprezent al dezvoltării. Capti
vată de perspectivele unor schim
bări structurale, ale unei revoluții
industriale, superioară calitativ celor
precedente, omenirea își încordează
forțele .pentru a se alinia cerințelor
etapei actuale a revoluției științificotehnice contemporane.
Pretutindeni, pe agenda politicilor
economice, promovarea cercetării ști
ințifice a devenit o preocupare ar
dentă. Se discută deschis nu doar
despre prioritățile acestei complexe
activități, ci și despre cercetător și
munca sa, despre motivația, statutul
și recunoașterea lui socială, despre
structura locului de muncă și di
namismul sociopsihologic al ambian-

Cristian ANTONESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
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Din noua arhitectură a municipiului Sfîntu Gheorghe
Foto : Sandu Cristian

ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ

PREȚUIREA MUNCII
în climatul stimulator al muncii
Efortul de făurire a noii orînduiri sociale antrenează tn cîmpul lui
de forță uriașe energii creatoare. Vectorul propulsiei, motivația angajă
rii ? Mai presus de toate conștiința că opera durată convertește in reali
tate idealul comunist al patriei. Conștiință de constructori ai celei mai
bune și mai drepte societăți.
Strategia dezvoltării — trasată cu limpezime de documentele progra
matice ale Congresului al XIII-lea al partidului, in opera teoretică și
practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu — este, în același timp, de
neconceput fără acțiunea pîrghiilor cointeresării materiale și a stimu
lării morale. Tocmai pentru că formele de cointeresare și stimulare
morală a muncii in societatea noastră, in spiritul eticii și echității socia
liste. sînt menite să dezvolte atitudini înaintate, deschid larg porțile
inițiativei, afirmă eroi ai construcției socialiste, pun in mișcare ample
energii creatoare. Și. nu in ultimul rind, promovează dorința autodepășirii, a unei activități așezate sub semnul exigențelor înalte, al răspun
derii revoluționare in toate domeniile, idee asupra căreia recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. a insistat cu deosebire.
Cum sint folosite, in această ordine de idei, mijloacele de stimulare
morală a meritelor în muncă ? Este întrebarea cu care am început in
vestigația in puternicul colectiv al întreprinderii „Hidromecanica" —
Brașov. Discuțiile purtate, testele întreprinse au relevat fapte și formule
cu o semnificație mai generală, asupra cărora ne propunem să stăruim
în cele ce urmează.
„SĂRBĂTORITUL SĂPTĂMÎNH".
Am adresat unui număr însemnat de
muncitori, ingineri, tehnicieni întrebarea-test : „Numiți trei fruntași
^din secția ori atelierul dv. !“■ Son-

„la zi" ori consemnează succese din...
anii precedenți, cum se mai intîmplă
în unele locuri, despre care pină și
autorii lor au uitat ? Din capul locu
lui, trebuie precizat că absolut toți
cei cuprinși în sondajul amintit au
numit cu ușurință cel puțin trei oa
meni cu rezultate deosebite la locul
lor de muncă. Unele nume precum
ale lui Ion Orghidan, Nicolae Banciu,
Lorant Schweter, Viorel Zdrăilă, Ni
colae Szekely au revenit de mai
multe ori pe buzele celor întrebați.
Dovadă certă că aceștia au o evolu
ție constantă în competiția celor mai
buni, rezultatele dobîndite se impun
atenției colectivului. Aprecierea s-a
îndreptat și asupra oamenilor care,
intr-o împrejurare sau alta — deci
intr-o anume etapă, încercare sau
cum vrem să-i spunem — au dovedit
vrednicie, și-au cîștigat dreptul la
prețuirea colectivului în mijlocul
căruia lucrează. Este vorba, de exem
dajul, evident, voia să determine ! plu, despre lăcătușul Gheorghe Paîn ce măsură performanta tovarăși raschiv sau strungarul Petre Peleu,
lor de muncă este scoasă din anoni rectificatorii Doru Chiriac ori Lamat ? Și. în egală măsură. înregis dislau Czika.
trează „graficul notorietății" merita
La întrebarea i „De unde li cu-

noașteți pe acești oameni
am pri
mit răspunsuri care ar putea fi gru
pate in două categorii. Prima : „De
la panoul de onoare". La intrarea in
întreprindere te întîmpină mai întii
„panoul spiritului novator". Chipuri
de inovatori și inventatori, cu ultima
lor performanță. La cîțiva pași, „pa
noul fruntașilor întrecerii pe 1986“.
Ii vede toată lumea pe ocupanții pri
melor locuri in întrecere : Lorant
Schweter, Ionel Popescu și Nicolae
Szekely ; pe echipe, cîștig de cauză
au avut formațiile conduse de Ale
xandru Farcaș, Nicolae Jitca și loan
Lorincz. Aceeași promptitudine o întîlnim și în secțiile marii uzine, unde
panourile cu fruntașii lunii — și,
deopotrivă, cu autorii lucrului de
proastă calitate — nu cuprind foto
grafii ori articole din... cincinalul
trecut, ci înregistrează pulsul prezent
al muncii, reușitele cele mai proas
pete. în această direcție, o subliniere

Iile TANĂSACHE
Nicolae MOCANU
(Continuare în pag* a V-a)
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Sondajul
în actualitatea
economică

PRODUCȚIA DE EXPORT

realizată exemplar, la inalt nivel de competitivitate

Exportul — sarcină economică prioritară ! Este o cerință subliniată
cu toată claritatea de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire
de la C.C. al P.C.R. pe probleme economice.' O cerință izvorî tă din ra
țiuni economice riguros determinate, pentru înfăptuirea căreia este ne
cesar ca in toate întreprinderile să se adopte și să se aplice neabătut
cele mai judicioase măsuri organizatorice și tehnice, acționîndu-se ferm,
zi de zi,, cu răspundere și competență, astfel incit obligațiile contractuale
cu parteneri externi să fie onorate exemplar, la termenele și în con
dițiile calitative stabilite.
In sondajul de azi al „Scinteii", efectuat in două unități din industria
ușoară, ne-am propus să urmărim următoarele probleme :
1. Care este stadiul realizării planului la export ?
2. Ce măsuri se întreprind pentru onorarea ritmică, integrală a obli
gațiilor contractuale cu partenerii externi, scadente în această perioadă ?
3. Cum se acționează pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ, a
competitivității produselor oferite la export ?

La temelia bunelor rezultate —
competența profesională a colectivului
întreprinderea de țesături subțiri
„INTEX“-Păulești din județul Pra
hova a încheiat primul trimestru al*
anului cu rezultate remarcabile in
producție. Astfel, planul ia export
a fost depășit in această perioadă
cu peste 12 milioane lei. Produsele
întreprinderii sint binecunoscute si
apreciate în țări din patru continen
te. cum sint Uniunea Sovietică.
S.U.A., Japonia, Australia, Italia,
R.F.G. și altele, solicitările tot mai
mari exprimate de partenerii externi
confirmind înaltul nivel calitativ al
țesăturilor livrate.
„Pentru a ne
menține partenerii străini și pen
tru a ne impune pe noi piețe ex
terne. ne spunea directorul adjunct
el unității, Gheorghe Jilăveand, în
tregul colectiv de oameni ai muncii
Ssi îndreaptă atenția spre două mari
cerințe — promptitudine în execuția si expedierea produselor și ridicarea nivelului calitativ al țesăturilor".
O atenție deosebită acordă colectlvul de aici diversificării producției,
creării de noi țesături in modele și
coloristici moderne, care să fie în
ton cu „moda" și cu ultimele cerin
țe de pe piața străină. Astfel, in
perioada care a trecut de la începu
tul anului, în atelierul de creație al

unității au fost realizate 25 contex
turi și desene noi în peste 180 po
ziții coloristice, ceea ce a oferit po
sibilitatea lărgirii gamei de produse
oferite partenerilor străini. Un prim
exemplu : la solicitările unor firme
din Spania, întreprinderea prahovea
na a trimis primul lot de probe,
luind in același timp măsurile nece
sare pentru a onora exemplar co
menzile ce vor fi făcute.
întrucît peste 90 la sută din pre
ducția întreprinderii este destinată
exportului, grija pentru ridicarea
permanentă a nivelului calitativ al
producției reprezintă, cum este și fi
resc. preocuparea de bază a tuturor
oamenilor muncii. Pornind de aici,
comitetul de parțld și consiliul oa
menilor muncii au stabilit o serie de
măsuri, între care un loc important
îl ocupă perfecționarea pregătirii
profesionale, cursurile organizate cu-

prinzind aproape 400 muncitori și ca
apreciată pe piața externă, printre
dre tehnice.
partenerii constanți numărindu-se
acum firme de prestigiu din Uniu
— Fără oameni bine pregătiți, nu
nea Sovietică, S.U.A., Canada, An
putem să ne onorăm sarcinile ce le
glia, Olanda, Danemarca, Norvegia,
avem de rezolvat in acest an și in
R.F.G. De la bun inceput o preci
viitor — ne-a spus Aurelia Scarlat,
zare
: 93 la sută din producția aces
secretar al comitetului de partid pe
tei întreprinderi este destinată ex
unitate. De aceea, in strinsă legătură
portului.
cu celelalte acțiuni, acordăm cea
— Pentru Îndeplinirea exemplară
mâi mare atenție perfecționării caa planului la export ne-am organi
drelor.
zat in mod deosebit — ne-a spus
— Ce alte măsuri s-au mai atovarășa Elvira Gherman, directoa
plicat ?
rea întreprinderii. Faptul că pe pri
— Avem în vedere înainte de toate
mul trimestru ne-am realizat și
cunoașterea și însușirea fiecărui de
chiar depășit plănui la export atestă
taliu tehnic, a condițiilor de execu
in mare măsură acest lucru, precum
ție pentru fiecare comandă de către
și competența profesională a fiecă
muncitorii care lucrează la comen
rei muncitoare, a maiștrilor și spe
zile de export. Aceasta se face îm
cialiștilor în obținerea de produse
preună cu toți cei ce concură la rea
finite de înaltă calitate, competiti
lizarea producției — tehnologi, maiș
ve. care să satisfacă orice solicitare
tri. țesători, finisori, așa incit o dată
a partenerilor externi.
cu intrarea în producție să nu mai
Preocupat îndeaproape de menți
existe nici un fel de obstacol in
nerea prestigiului câștigat pe piața
derularea normală a proceselor de
externă, colectivul de aici are in lu
execuție și in atingerea parametri
cru acum colecții de modele pentru
lor de calitate stabiliți. Apoi, comi
anul 1988. Partenerii externi au re
sia de export urmărește zilnic sta
ținut peste 29 de modele, iar nu
diul de execuție al fiecărei comenzi,
meroase firme din Canada și R.F.G.
intervenind atunci cind este necesar
au depus de pe acum comenzi pen
pentru corectarea eventualelor dere
tru anul viitor.
glări pe fluxul de fabricație. In aUrmărim pe Întregul flux tehno
celași timp, ne preocupăm de apli- <4 logic obținerea produsului finit. Am
carea unor tehnologii noi. Spre
căutat să aflăm citeva din princi
exemplu, întreprinderea noastră și-a
palele măsuri initiate pentru ono
însușit cu bune rezultate tehnolo
rarea cu promptitudine a comenzilor
gia de obținere a unor țesături din
de export. Astfel, secția de vopsitin, produs din semitort fiert și albit. ' bobinat, printr-o dotare suplimenta
ceea ce ridică considerabil calitatea
ră cu un aparat de vopsit și cu 4
producției.
mașini de bobinat, asigură întregul
Toate acestea dovedesc maturita
necesar de materie primă vopsită și
tea și angajarea textiliștilor de la
bobinată. Avantajele sint evidente :
„INTEX“-Păuleștl pentru ■ a-șl onora
reducerea timpului de pregătire a
exemplar sarcinile la export șl a ri
fabricației, obținerea, de la o zi la
dica necontenit prestigiul unității pe
alta, a materiei prime corespunză
piața externă.
toare poziției coloristice de care este
nevoie. O strinsă legătură cu fur
nizorii de materie primă și mate
riale auxiliare asigură o aprovizio
nare ritmică, iar lansările in fabri
cație se fac în strictă concordantă
cu termenele contractuale. în ve
derea scurtării ciclului de lotizareambalare-expediere. cadrele tehnice
marilor unități de 'profil ale țării.
sint repartizate uniform in fiecare
Cu toate acestea marca ei a ajuns,
dintre cele două schimburi. Presti
în puțini ani, să fie binecunoscută și

O cerință permanent actuală —
receptivitatea la solicitările partenerilor
întreprlnderea de tricotaje tip lină
„Tricotop" din Toplița, județul Har
ghita. nu face parte din categoria

giul pe care șl l-a ciștigat întreprin
derea din Toplița nu poate^-fj men
ținut decît prin realizarea de pro
duse de înaltă calitate. Că produ
sele realizate aici sint de cea mai
bună calitate o demonstrează cel
mai bine faptul că de la începutul
acestui an nu s-a înregistrat nici
un refuz de calitate.
— O preocupare importantă a co
lectivului nostru vizează introdu
cerea progresului tehnic, creșterea
posibilităților tehnologice în vederea
realizării oricărui tip de tricotaj —
ne-a spus tovarășul Paul Marin, inginerul-șef al întreprinderii. în pre
zent, putem realiza cu ușurință cele
mai diverse contexturi, pornind de
la tricoturi simple la tricoturi jaquard
sau lincs-lincs. Avem stabilit, de ase
menea. un riguros program de or
ganizare și modernizare a produc
ției, aplicarea măsurilor cuprinse asigurind creșterea productivității
muncii în condițiile reducerii consu
murilor de materie primă și de ener
gie, concomitent cu creșterea calită
ții producției.
Una dintre măsurile ce și-a dove
dit pe deplin eficienta este introdu
cerea „schimbului cald", altfel spus,
preluarea din mers a lucrului la fie
care loc de muncă. Aceasta a con
dus la -reducerea timpilor de încheiere-pregătire a operațiilor cu circa
15 minute pe schimb, ceea ce a în
semnat obținerea unui Însemnat spor
de producție.
Renumele de care se bucură Jn
prezent colectivul de aci se datorea
ză în cea mai mare măsură calității
tricotajelor executate. Dar in orice
domeniu cel mai greu lucru este să
te menții printre cel mai buni și
acest obiectiv ii animă permanent
pe oamenii muncii de la întreprin
derea de tricotaje tip lină din Toplița. Rezultatele de pină acum de
monstrează din plin că prestigiul
ciștigat va fi menținut In continuare,
la export fiind livrate numai produ
se de cea mai bună calitate.

Ioan MARINESCU
Nicolae SANDRU

corespondenții „Scinteii

BRAȘOV :
Consumuri reduse
de energie și combustibil

in secția de montaj o întreprinderii de rulmenți grei din

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA

E’ato : E. Dichiseanu

In decursul ultimilor ani, la în
treprinderea de lianți Brașov s-a
desfășurat o susținută activitate de
reducere a consumurilor de com
bustibil la fabricarea varului. Mo
dernizarea unor utilaje, folosirea
de arzătoare cu un randament ri
dicat, asigurarea unei sortări mai
bune a calcarului și, de curind,
automatizarea procesului de ex
tracție a varului din cuptoare
au dus la Importante reduceri ale
consumurilor de combustibil. Con
comitent a fost redus și consumul
de energie electrică, reducere care
numai in primele trei luni din
acest an se cifrează la 300 kWh.
(Nicolae Mocanii).

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

j

STIINTA SI TEHNOLOGIA MODERNĂ
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(Urmare din pag. 0

COIECTAREA FIERULUI VECHI
în Capitală, ca și în alte localități
Din gospodărie în gospo
din țară sint organizate ample ac
dărie 3 mers vestea că sîmbăta șl
țiuni de colectare și valorificare a
fierului vechi, a altor materiale reduminica sint „zile de curățenie" și
folosibile. în sectorul 1 al Capitalei,
de colectare a fierului vechi. însoțiți
zilele de sfirșit de săptămină au fost
de primul vicepreședinte al Consi
dedicate „acțiunii M.R.R." — colec
liului
popular al sectorului 1, tova
tării de materiale recuperabile și
rășul Ion Trăilă, străbatem străzi
refolosibile. Stringerea fierului vechi,
le mărginite de case și curți
a hirtiei și sticlei a fost organizată
unde fierul vechi nu mai este adu
în toate cele 71 de circumscripții
nat în puncte de colectare pe circum
electorale cu participarea largă a
scripții, ci „la poarta casei". E pe
cetățenilor și deputaților, a pre
undeva un obicei mai vechi al ce
ședinților comitetelor de cetățeni și
tățenilor de a strînge „la vedere"
ai asociațiilor de locatari, acțiunea
ceea ce au adunat din case și aca
de colectare a materialelor refolosi
returi. Cînd am ajuns pe strada
bile fiind corelată cu capacitatea
Jiului se încărca a patra mașină cu
mijloacelor de transport repartizate
fier vechi. Gospodarul Traian Botan,
în coloane pentru toate cele 80 de
șofer la I.U.T., și Gherghina Zaharia,
puncte de colectare, amplasate pe
lucrătoare la trustul „Carpați", încărprincipalele artere de circulație.
cau in autocamion ceea ce adunaseră
„Din prima zi ne-am axat pe
de pe lingă casă și curte : resturi
depistarea și colectarea fierului
de tablă, cuie, sirme, o bucată de
vechi, atît de la
lanț, un frigider
cetățeni, cit și de ______________
și o mașină de
la unitățile eco
. spălat scoase din
nomice și comer
insemnări din sectorul 1
uz. „Aici e «gro
ciale", ne spune
sul». am încărcat
Ioan Tudor, vice
al Capitalei
pe puțin cinci
președintele co
sute de kilogra
mitetului de ceme de fier vechi"
iățeni din circum
— ne spune șoscripția 3, zona Piața Amzei. Pu
ferul Vasile Drăgan de la I.R.V.M.R.
tem spune că cetățenii au scotocit
Alături, un cetățean, Onim Tudor,
toate ungherele, din subsol pină la
unul dintre cei ce au mobilizat pe
acoperișul blocurilor, adunind metale
puțin 50 de _gospodari
__ .
de pe strada
sub cele mai diverse forme : resturi
Jiului la această acțiune, ne asigură
de tablă, capete de bare, sirme,
că ceea ce vedem e doar începutul.
obiecte casnice scoase din uz, resturi
Un început cînd, în două zile, in
metalice de la diverse reparații. In
sectorul 1 s-au strins 245 tone fier
tr-o singură simbătă am colectat
vechi, 27 tone hirtie și 18 tone sticlă
din această zonă 11 tone de fier
spartă. în total, in perioada 1—20 avechi, care a fost transportat la
prilie s-au strins și livrat beneficia
beneficiari. La aceste acțiuni, cit și
rilor 100 tone de fier vechi, aproape
la curățenia străzilor și scuarurilor,
2 tone neferoase, peste 4 tone hirtie
au participat 400 de cetățeni. Pen
și 5 tone de sticlă și cioburi de sti
tru noi prima mare „acțiune
clă, urmind ca acțiunile de colectare
M.R.R." este nu doar un Însemn al
a materialelor recuperabile și refo
primăverii, ci și o veritabilă probă
losibile să fie continuate și intensi
a spiritului gospodăresc, trecută cu
ficate.
succes de cetățeni.
Este necesar și firesc ca acțiunile de
colectare a materialelor refolosibile
să
capete un caracter permanent. De
O „coloană a hărniciei".
altfel, Consiliul popular al sectoru
Era, de fapt, o coloană de zece ma
lui 1 a stabilit ca în fiecare dumi
șini cu zece șoferi harnici, care în
nică să se afle pe „traseele fierului
demnau cetățenii, unii cu vorba, cei
vechi"
cite 15—20 de mașini pentru
mai inimoși cu fapta, ajutînd la în
colectarea materialelor refolosibile.
cărcarea fierului vechi din zonele
în fapt, este vorba de aplicarea Le
Floreasca, Dorobanți, Pipera, Vatra
gii nr. 1, care prevede, între altele,
Nouă-Străulești. Delegatul Consiliului
că. întreprinderile și alte unități eco
popular al sectorului 1, Ștefan Firnomice sint obligate să presteze cite
sase zile pe an cu mijloacele de
loiu, însoțitorul coloanei, ne oferă
transport
de care dispun la lucrări
amănunte. „Cum vedeți, au «vîrfuit»
de
interes obștesc. Printre cei ce au
mașinile cu tot felul de obiecte din
răspuns prompt acestei obligații sint
cele mai felurite sortimente de me
întreprinderile „Transcom". Centrala
tal — fier, plumb, zinc, aramă,
de construcții căi ferate, întreprin
nichel. Numai aici am adunat cam
derea de transporturi Bucureștii
Noi și, bineînțeles, I.R.V.M.R., în ca
40 de tone de fier vechi ; mai exact
litate de unitate beneficiară a fieru
o să știm după cintărire. Este aici
lui vechi. Și, de fapt, beneficiari ai
împlinită munca a peste cinci mii
acestei acțiuni sint cetățenii, econo
da oameni. Ultimii sîntem noi, îmmia națională.
preună cu șoferii în drum spre
I.R.V.M.R.-Berceni",
C. BORDEIANU

tei in care lucrează. Simplu „răs
făț"? Nu, afirmă unanim experții din
cele mai diverse domenii. Sint fac
tori recunoscuti prin puterea lor de
influențare a comportamentului, mobilurilor și rezultatelor din munca
oamenilor de știință.
în concepția românească, dezvol
tarea economfco-socialâ, progresul
uman, in necesara și veritabila lui
accepție, sint agregate cu știința și
tehnica, cu aplicarea rapidă in pro
ducție a celor mai valoroase rezul
tate obținute in aceste domenii.
De-a lungul anilor, partidul și statul
nostru au fundamentat o largă poli
tică de antrenare a factorului națio
nal in universul științei și tehnicii
moderne, stabilind o cuprinzătoare
strategie de afirmare a acestora.
Baza umană și tehnică a rețelei de
cercetare s-a amplificat progresiv,
consolidindu-se continuu. Volumul
cheltuielilor curente alocate activi
tății de cercetare-dezvoltare-progres
tehnic este comparabil cu cel înre
gistrat în țările dezvoltate indus
trial. Efecte de anvergură in peri
metrul dezvoltării economiei națio
nale rezidă din faptul că, în dome
niul cercetării științifice, a fost elaborat un program-directivă pe termen lung. Dar și din faptul că for(ele acesteia sint direcționate tn mod
hotărit spre infăptuirea obiectivelor
majore din programele privind lăr
girea bazei energetice și de materii
prime, creșterea productivității mun
cii. ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor,' modernizarea
structurilor economice și dezvoltarea
intensiv-calitativă a tuturor ramuri
lor și sectoarelor de activitate.
Așadar, cercetarea științifică este
una din resursele de bază in ecua
ția dezvoltării. Calitatea și profun
zimea soluțiilor de modernizare a
industriei, a economiei in general,
nu pot fi desprinse de capacitatea,
specialiștilor din acest domeniu de
a-și asuma Integral importantul rol
ce Ie-a fost încredințat. Iar rezulta
tele obținute, la capătul primului an
din procesul de modernizare, suge
rează traiectoria activă, de largă
deschidere, pe care s-a înscris ști
ința românească.
Succesele nu pot estompa insă mfnusurile cercetării, scăderile manifestate, care au fragmentat pe
alocuri drumul rezultatelor sale că
tre producție, „gripind" mecanismele de punere In valoare a progresului tehnic. Restanțe in asimilarea
unor produse noi. lansarea in fabricație a unor „geronto-produse", cu
performanțe necorespunzătoare și
consumuri ridicate, intîrzieri sau neconcordanțe in acțiunea de tipizare,
proiecte de investiții lncorporind
tehnologii învechite sint numai ci
teva dintre scurtcircuitele semna
late pe fluxul general al moderni
zării, blocaje temporare în calea
eforturilor de creștere a rentabilității
rt competitivității din unele între
prinderi și sectoare economice.
în mare parte, aceste .disfuncționalități au un caracter pregnant su
biectiv. Reclamă perfecționări cali
tative clîiar in munca științifică,
pentru a o implica mai ferm in
programele prioritare și de dezvol
tare ale țârii. Chemate să contri
buie activ la modernizarea econo-

Deoarece știlnta nu reprezintă nu
miei naționale, cercetarea științifică,
ingineria tehnologică și proiectarea
mai cunoaștere sistematic organizată,
sint puse in fața necesității de a-și
ci este în egală măsură și atitudine.
moderniza mai intîi ele propria actiO atitudine profund angajată tn
, practica economică și socială, așa
vitate.
cum a subliniat cu claritate secreta
Este vorba de o problemă diferul general al partidului la recenta
rențiată de la un institut la altul
Consfătuire pe probleme economice.
și de la o ramură la alta, respinSint,
din păcate, cercetători care, sugind aprioric soluțiile globale, pre
primind efortul de a căuta soluții noi,
tins tranșante. Omogenizarea măsu
propun ceea ce cunosc mai.bine sau
rilor sub acest aspect riscă să ducă
a tost verificat și adjudecat ante
la nonsoluții datorită conexiunilor
rior. Or ti eliminind ei in acest mod
complexe și particularităților speci
riscul nereușitei, dar nici vorbă că
fice din diferitele sectoare de acti
alungă
din calea lor și noutatea. Iar
vitate. Dacă nu există rețete unice,
acest
soi de prudență întră în scicert este insă că un răspuns cali
tiune flagrantă cu ceea ce se nuficat pentru problemele cu care se
mește spirit și metodă științifice de
confruntă cercetarea științifică poate
lucru, Alți cercetători „descoperă"
fi căutat, numai pornindu-se de la
locuri comune, dezarmante prin baevaluarea calitativă a potențialului
nalitatea lor, sau propun rezultate
tehnico-științific' existent, a modului
de mult depășite pe plan mondial.
în care acesta este pus în valoare.
Afirmarea decisivă a științei și teh
Un savant celebru spunea cindva
nologiei în dezvoltarea intensivă a
că aparatura joacă un rol Impor
economiei naționale exclude aseme
tant in știința contemporană. Dar
nea confuzii privind esența noulut.
tot el adăuga imediat că instrumen
Cum ar putea fi ele eliminate In
tul precumpănitor in cercetare rămunca cercetătorilor ? — iată subiec
mine întotdeauna mintea omenească.
Sau, tn alți termeni, factorul uman.
tul unui articol viitor.

In secția centrale automate electrice
întreprinderii „Electromagnetica
din Capitală

CALITATE

numai produse

cea mai

CALITATE

Sistemul „gestiunii calității**

iși confirmă eficiența
Ridicarea nivelului calitativ al
produselor a constituit și constituie,
în mod deosebit in etapa actuală, o
preocupare permanentă a oamenilor
muncii din unitățile economice, ea
fiind ridicată la rangul de politică
de stat.
După cum se știe, acesta este șl
scopul introducerii sistemului de
gestiune a calității : ridicarea nive
lului calitativ ai produselor in con
diții de maximă eficiență economică,
începind din anul 1984, sistemul a
fost organizat și în cadrul Combi
natului de îngrășăminte chimice din
Tirgu Mureș, plecind de la cerințele
reglementărilor in vigoare și de la
experiența întreprinderilor construc
toare de mașini.
în aplicarea gestiunii calității s-a
ținut seama de particularitățile in
dustriei chimice in ceea ce privește
producția de masă, gradul de inte
grare a producției, controlul proce
selor pe bază de aparatură adecvată
etc. în funcție de acestea au fost
aplicate o serie de norme metodolo
gice privind gestiunea calității, in
scopul" de a se determina corect și cu
eforturi reduse costurile privind ca
litatea produselor. O atenfie deose
bită s-a acordat stabilirii nomencla
torului costurilor calității produselor,
care cuprinde : denumirea activității;
cheltuielile generate de activitatea
respectivă ; codul activității ; contu
rile sintetice și analitice din care
se extrag costurile ; conținutul acti
vităților, potrivit specificului produc
ției combinatului. S-au stabilit, de
asemenea, modul de lucru și docu
mentele purtătoare de informații.
Trebuie menționat faptul că toate
datele necesare se regăsesc in con
tabilitate și se extrag fie dirett —
prin preluarea sumelor din conturi
— fie indirect,, pe baza unor tabele
de ponderi.
Au fost precizate sarcinile care
revin pe această linie fiecărui com
partiment implicat. Astfel, serviciul
financiar-contabilitate are sarcina de
a culege datele referitoare la costu
rile calității produselor și 'de a în
tocmi situația lunară a costurilor
calității pe capitole și activități, fiind
sprijinit de compartimentele econo
mice din cadrul secțiilor și uzinelor.
Compartimentul de control tehnic
de calitate, după ce primește această
situație, întocmește bilanțul costuri
lor calității — pe luna curentă și
cumulat de la începutul anului, pe
total, pe capitole de costuri și pe
grupe de produse —. calculează in
dicii acestui cost față de producțiamarfă și face propuneri de măsuri
concrete pentru îmbunătățirea calității produselor.
în cei trei ani care au trecut de la
implementarea gestiunii calității.
combinatul a înregistrat importante

modificări favorabile în structura
costurilor calității. Astfel, ponderea
cheltuielilor pentru prevenirea defectelor a crescut de la 8,7 la sută
în 1984 la 41,4 la sută in 1986, avind
drept principal efect scăderea permanentă a costurilor defectelor, de
la 22,1 la sută în primul an de apli
care a gestiunii calității, la 0,1 la
sută în cel de-al treilea an. Această
evoluție are o semnificație cu atit
mai mare cu cit combinatul nostru
exportă mai mult de jumătate diq
totalul producției, consolidindu-și.
pe această cale, poziția și renumele
pe piața internațională.
Dintre măsurile concrete care au
fost avute in vedere pentru a obține
aceste rezultate menționăm : îmbu
nătățirea dozării unor componente,
care a condus la o granulatie mai
bună la azotat de amoniu, uree,
nitrocalcar și îngrășăminte comple
xe ; introducerea sistemului de mă
surători in flux continuu, care a
permis reducerea conținutului de
biuret în uree ; reducerea umidității
azotatului de amoniu, pentru men
ținerea caracteristicilor fizice pe
toată perioada de garanție.
In paralel cu aceste măsuri pre- I
.venii ve s-a urmărit și perfecționa
rea controlului de calitate, accentuindu-se controlul automat, cel statistico-matematic, autocontrolul și
controlul in lanț ; efectul economic
s-a materializat in reducerea ponde
rii cheltuielilor pentru identificarea
defectelor in totalul costurilor cali
tății. de ia 69,2 la sută în anul 1984
la 58,5 la sută in 1986.
Toate acestea reprezintă dovezi
ale faptului că gestiunea calității nu
este un scop in sine, ci o metodă de
optimizare a calității prin costuri,
care merită aplicată în toate unită
țile așa cum a fost ea concepută,
deoarece altfel devine o hirtie in
plus pentru arhivă.
în scopul promovării gestiunii ca
lității, ar fi util ca presa, in special
revistele de specialitate, să publice
mai multe articole cuprinzînd opi
nii, experiențe, propuneri de îmbu
nătățire a aplicării într-o ramură
sau alta. Un rol important îl pot
juca și cursurile de perfecționare,
prin includerea unor lecții pe aceas
tă temă. De asemenea, sintem de
părere că prin instituirea unul sis
tem de raportare la nivel departa
mental eu privire la nivelul costuri
lor calității s-ar determina acorda
rea unei importante sporite acestui
subsistem al autogestiunii economico-financiare a întreprinderii.

Andrei COZOȘ

contabil-șef al Centralei industriale
de îngrășăminte chimice Tirgu Mureș

CITITORII NOȘTRI, CORESPONDENȚII NOȘTRI
înfrumusețarea orașului preocupare
constantă a locuitorilor
Ca toate localitățile patriei, ora
șul Fieni, din județul Dîmbovița, a
cunoscut o amplă dezvoltare edilitar-gospodăreascâ, cu deosebire In
ultimii ani, aici construindu-se nu
meroase blocuri de locuințe mo
derne, spatii comerciale, alte do
tări social-culturale. Dar nu numai
atît, înscrierea sa temeinică pe ca
lea urbanizării fiind strins legată
de industrializare, de dezvoltarea
puternică a unor unități economi
ce, cum ar fi combinatul de li
anți și azbociment. Întreprinderea
„Steaua roșie" ș.a.
Despre evoluția ascendentă a
orașului Fieni pe calea moderniză
rii s-ar putea nota multe. De
pildă, in acest an, au fost alocate
importante fonduri pentru reamenajarea pieței, unde se va deschi
de și un nou magazin specializat
tip „Gospodina". De fapt, multe
amenajări gospodărești sint rezul
tatul
preocupărilor
locuitorilor
acestuia, împreună cu edilii locali,
pentru înfrumusețarea sa. Astfel,
pornindu-se de Ia propunerile for-

mulate tn adunările cetățenești, s-a
procedat la amenajarea zonei cen
trale din jurul blocului „Dacia",
extinzîndu-se. spatiile verzi, care
vor fi plantate cu flori, arbori și
arbuști ornamentali. La fel au fost
Inițiate acțiuni pentru sistemati
zarea și modernizarea străzilor Grigorescu. Gării, Industriei, Runcu,
Stadionului, continuarea lucrărilor
de pavare a trotuarelor și de igie
nizare și curățire a albiilor lalamiței și lalomicioarei, precum și
pentru încheierea celor de la podul peste rîul Ialomița, ce face legâtura cu satul Berevoiești. De
asemenea, tn această perioadă, cetățenii orașului participă la Ingrijirea și fertilizarea a peste 160
hectare de pășuni, ei angajindu-se
6ă presteze tn acest an 30 000 zilemuncă patriotică pentru înfrumu
sețarea și dezvoltarea edilitar-gospodărească a orașului.

Crișan ANDREESCU
muncitor

Pentru economisirea energiei electrice
Muncitorii feroviari din cadrul
atelierului de zonă căi ferate Ora
dea sint preocupați permanent, pa
lingă indeplinirea planului la toti
indicatorii, șț de folosirea judicioa
să si economisirea energiei electri
ce. Astfel, prin aplicarea unor mă
suri tehnico-organizatorice. ei au
reușit anul trecut să economisească
peste 68 200 kWh energie electrică.
Anul acesta, prin găsirea unor
noi soluții de economisire — cum

ar fi extinderea iluminatului natu
ral în halele de producție, scoate
rea temporară din funcțiune a unor
compresoare de aer, reorganizarea
activității secției in care se strunjesc bandajele roților de tren etc.
— economia lunară de energie
electrică a sporit de la 1 000 kWh
la 3.000 kWh.

Teodor BALMOȘ
șef stație

Un inventar al... neglijenței?
Satul Ciurești, din cadrul comu
nei Corbu, județul Olt, a fost și
este cunoscut și ca centru mun
citoresc, aici existind citeva uni
tăți de producție petrolieră, in do
meniul transporturilor, ateliere ale
cooperației meșteșugărești, unități
anexă ale C.A.P. etc. Cu citva timp
fn urmă, un grup de astfel de ate
liere, ce funcționau intr-o incintă
împrejmuită ocupînd o mare su
prafață de tenșn, și-a încetat ac
tivitatea. Or. toate dotările exis
tente in această incintă, rămasă
fără stăpîn, s-au deteriorat, utila
jele, Intre care și un strung și alte
piese din fostele ateliere, motoare
electrice, numeroase ventilatoare de
la uscătoria de tutun a C.A.P. etc.
s-au degradat, s-au descompletat ;
autovehiculele abandonate au fost
dezmembrate, alte materiale au fost

sustrase. Tot in acest loc a fost
depozitată și o mare cantitate de
izolatori electrici sparti.
Deși In legătură cu acest inven
tar al... neglijenței s-au mai făcut
sesizări, nici pină in prezent nu
s-a luat nici o măsură pentru re
cuperarea materialelor și utilajelor
respective, pentru refolosirea ce
lor neutilizabile, concomitent cu
curățirea terenului și reintroduce
rea acestuia in circuitul agricol,
Poate de această dată consiliul
popular comunal și conducerile
unităților cărora le-au aparținut
atelierele respective vor fi mai receptive.

Un qrup de săteni

satul Ciurești, comuna Corbu,
județul Olt

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Pentru ocrotirea sănătății populației, ca și în alte localități ale ță
rii, in municipiul Brăila a fost creată o rețea modernă de unități spe
cializate. Este vorba de spitalul județean cu 700 paturi și dispensar po
liclinic, spitalul de obstetrică-ginecologie cu 500 paturi, o policlinică ju
dețeană de pediatrie, policlinică modernă cu toate cabinetele de specia
litate pentru adulți. De remarcat că, pe lingă asigurarea bazei materiale
și dotarea cu aparatura necesară, a sporit și numărul personalului medico-sanitar. (Profir Dascălu, muncitor. Spitalul județean Brăila) • Propu
nem conducerilor I.T.A. Mehedinți și Gorj să analizeze posibilitatea în
ființării unei curse auto de călători care să facă legătura intre DrobetaTurnu Severin și Motru, deservind și localitățile de pe acest traseu. în
acest fel, cetățenii n-ar mai fi nevoiți să piardă o zi întreagă, cum se
intimplă in prezent, folosind ruta de tren deviată sau apelînd la mijloace
ocazionale de transport. (Grigore Boca, Drobeta-Tr. Severin) • Vinzare
condiționată. La magazinul sătesc din comuna Greci, județul Tulcea. cine
vrea să cumpere încălțăminte este obligat ca, pe Ungă perechea solicitată,
să ia și o alta, impusă de vinzătoare. (Radu Naciu, comuna Greci, jude
țul Tulcea) • îngrijirea pășunilor. întreaga suprafață a pășunilor din
comuna Gurahonț, județul Arad, a fost repartizată, pentru mai buna sa
Întreținere, sătenilor — in raport cu numărul de animale pe care le cresc
în gospodărie.' tn această perioadă, harnicii crescători de animale din sa
tele comunei participă la curățirea pășunilor, la fertilizarea, insămintarea
și suprainsămîntarea lor. pentru a se asigura cantități cit mai mari de
masă verde. (Alexandru Herlău, comuna Gurahonț, județul Arad).
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Zile hotăritoare pentru

CUM EXPLICAȚI ACESTE DIFERENȚE
LA SEMĂNATUL PORUMBULUI?

Stadiul însămînțării în județele
din zona a doua
Suprafața însămînțată
pînă în seara zilei
de 20 aprilie

Județul

-în procente-

Ce măsuri deosebite ați întreprins

pentru terminarea urgentă a semănatului ?
La sondajul „Scinteii”, corespondenții ziarului au adresat această
întrebare unor cadre cu munci de răspundere din agricultura jude
țelor Olt, Satu Mare, Suceava, Caraș-Severin și Constanța. Publi
căm în continuare din răspunsurile primite.

OLT
— Măsurile, întreprinse au per
mis depășirea unei anume inerții,
repunerea în valoare a forței or
ganizatorice, a capacității de muncă
și de mobilizare a resurselor uma
ne și materiale de care dispunem.
Aceasta s-a reflectat neîntirziat în
desfășurarea concretă a campaniei
agricole. Astfel, ritmul zilnic la insămințări a putut fi sporit fără in
tirziere, ajungind duminică la
18 000 hectare.
— Este vorba de limita maximă?
— Oarecum. Prin programul spe
cial de măsuri întreprins de coman
damentul județean pentru agricul
tură ne-am propus depășirea cu
40—50 la sută a vitezei zilnice la
semănat, ceea ce echivalează cu
realizarea a 18 000 hectare pe zi.
Totuși, preconizăm ca astăzi (luni
— 20 aprilie — n.n.) să însămînțăm 19 000. chiar 20 000 hectare.
— Cum procedați ?
— De vineri, toate forțele din
nordul județului lucrează în sud.
Ulterior, in consiliile agroindus
triale din sud — Vișina. Izbiceni,
Linca, Rusănești și Vlădila — vom
lăsa 70—75 la sută din forța meca-

SATU MARE
— întrucit in județul nostru
există și la ora actuală suprafețe
cu exces de umiditate, ca urmare a
ploilor abundente căzute pină in
urmă cu 10 zile, continuă și în pre
zent acțiunea de depistare a sole
lor zvintate, pe care se trece ope
rativ la pregătirea terenului și la
semănat. în funcție de amplasarea
acestor terenuri, mijloacele meca
nice au fost regrupate, fie in ca
drul unităților unui consiliu agro
industrial, fie intre consilii, și uti
lizate zi și noapte la maximum,
sub directa supraveghere a spe
cialiștilor. Toate aceste măsuri și
altele au permis nu numai să atin
gem viteza zilnică planificată, ci
chiar să o depășim, ajungînd ca, în
ultimele două zile, să putem însămînța peste 9 000 hectare zilnic și
să ne apropiem de 10 000 hectare.
Ca urmare, am însămințat pină in
seara zilei de luni 20 aprilie circa

SUCEAVA
— Pentru pregătirea terenuri
lor, se muncește in schimburi
prelungite spre a se crea un avans

Damian MUNTEANU, secretar al
comitetului județean de partid :
nică, cu sarcina și posibilitatea
organizatorică de a realiza 110—130
la sută din viteza zilnică planifi
cată. Disponibilul creat îl detașăm
în nordul județului. Numai după
două-trei zile — timp în care ne
propunem terminarea însămințărilor în sud — forțele de aici vor fi
trimise în totalitate să sprijine uni
tățile din nord, unde acum nu se
poate lucra cu toate mijloacele.
Insistăm asupra necesității de a se
lucra efectiv, zi și noapte, unde
este posibil, 24 de ore din 24 la
pregătirea terenului. Mecanizatorii
din consiliile agroindustriale Movileni, Spineni, Oboga, Strejești și
altele, care au ajutat în sud, vor
fi gazdele acestora din urmă. Ei
vor face greul, pregătind terenul
noaptea, așa cum au procedat co
legii lor din sud. Ceilalți vor lucra
la semănat. Prin toate aceste mă
suri, in unitățile agricole din nor
dul județului, unde sint întîrzieri
serioase, ritmul de lucru va crește
substanțial, ceea ce va permite să
încheiem actuala campanie în
scurt timp și în condiții de cea mai
bună calitate. (Mihai Grigoroșcuță).

Ioan SIMUȚIU, director general
al direcției agricole : •
55 la sută din suprafața plarîifl4
cată. Cele mai bune rezultate le au
consiliile agroindustriale Sanislău,
Ardud, Tășnad. Tiream, Livada.
— Ce se întreprinde pentru a se
impulsiona semănatul și în consi
liile aflate sub media pe județ ?
— în următoarele două-trei zile,
pe măsură ce se încheie semăna
tul în unitățile avansate, mijloa
cele mecanice trimise acolo în ca
drul acțiunii de întrajutorare se
vor reîntoarce în unitățile de care
aparțin, din consiliile agroindus
triale Valea Vinului — Turț, Supur, care sint mai rămase în urmă
din cauza terenurilor cu exces de
umiditate. Mai mult, aici vor fi
dirijate și o parte din tractoarele
și utilajele din cadrul unităților
avansate. în felul acesta, și aici
pină la sfirșitul acestei săptămini
se va încheia semănatul, (Octav
Grumeza).
Rodica LEȘANU, director gene
ral ai direcției agricole :

față de șemănat de aproximativ
15 ore. adică de o zi-lumină. sufi
cient pentru zona noastră. Pregă

...I.M.A.I.A. BOTOȘANI, FABRICII DE ACUMULA
TOARE DIN BISTRIȚA ȘI ÎNTREPRINDERILOR
„FARTEC" DIN BRAȘOV ȘI „ENERGIA" DIN CON
STANTA. în unități cum sint cele din consiliile agro
industriale Iclod, Mociu, Dej, Mihai Viteazu ș.a. din
județul Cluj, dacă ar fi fost folosite din plin toate
tractoarele și semănătorile, stadiul lucrărilor ar fi fost
mult mai avansat. De la trustul pentru mecanizarea
agriculturii ni s-a comunicat că. pe lingă unele cauze
care țin de organizarea mai bună a muncii, stațiunile
pentru mecanizare duc lipsă de o serie de piese de
schimb cum sint cruci cardanice și curele pentru ma
șinile de semănat SPC-6, de acumulatoare și curele de
ventilatoare pentru motoare.
Directorul bazei județene de aprovizionare tehnicomaterială pentru agricultură. Viorel Crăciun, ne-a re
latat că de la I.M.A.I.A. Botoșani nu s-au primit can
titățile necesare de cruci cardanice pentru semănă
torile SPC-6, iar Fabrica de acumulatoare din Bistrița
nu a livrat decit 30 la sută din acumulatoarele prevă
zute in plan pină acum. De asemenea, este necesar
ca și alte unități furnizoare de piese de schimb, cum
sint „FARTEC" Brașov și „Energia" Constanța, să fie
mai prompte in livrarea curelelor de ventilator pentru
tractoare și, respectiv, a curelelor pentru mașinile de
semănat porumb. (Marin Oprea).
...CONSILIULUI DE CONDUCERE AL C.A.P.
BOURENI, JUDEȚUL DOLJ. Dacă in majoritatea uni
tăților agricole din consiliul agroindustrial Băilești,
județul Dolj, specialiștii nu pierd nici o clipă bună de
lucru in cimp. la C.A.P. Boureni din același consiliu,
specialiștilor li se mai scurge timpul printre degete.
Trecuse de ora 10 cind, pe marginea șoselei, o întilnim pe inginera Ileana Niță, șefa fermei nr. 1. „Mai
așteptăm să se zvînte terenul. Am încercat ia semănat,
dar se infundă patinele" — se justifica aceasta. Pro
bele făcute insă pe loc de Patru Țoca, directorul
S.M.A., și Alexandru Săceanu. inginerul-șef al consi
liului, au dovedit contrariul. Se putea lucra și incă
foarte bine 1 Deci timp pierdut inutil, doar pentru că
șefa fermei nu și-a făcut datoria. (Nicolae Băbălău).
...TRUSTULUI HORTICOL DIN JUDEȚUL PRA
HOVA. Activitatea intensă a cooperatorilor din Dumbrâvești, județul Prahova, a fost stopată ia un mo
ment dat. Motivul ? Lipsa cartofilor de sămință. Este
de dorit ca trustul horticol județean să ia grabnice
măsuri pentru a asigura intreg necesarul de cartofi de
sămință, cunoscut fiind faptul că orice intirziere la
plantat diminuează mult producția. (Ioan Marinescu).

tirea unei suprafețe mai mari
creează riscul ca în caz de ploaie
să mai fie nevoie de o trecere la
pregătirea terenului. Or, acum tre
buie să gospodărim cu grijă moto
rina. La semănat lucrăm pe în
treaga perioadă a zilei, iar plantele
furajere și alte culturi care permit
se insămințează și la lumina faru
rilor pentru a realiza și depăși
norma pe mașină. O atenție deose
bită acordăm cartofului, cultură de
bază la noi. Am rezolvat problema
sortării și calibrării tuberculilor..
Pentru eliminarea timpilor morți
la plantare, au fost alcătuite echipe
speciale pentru alimentarea mași
nilor. Transportul cartofilor de la
depozite la tarlale se face in cea
mai mare parte cu atelajele. Pen
tru grăbirea ritmului de însămințare a porumbului, mijloacele me
canice devenite disponibile au fost
concentrate la această cultură.
— Cooperatorii din Bilca, Pro-

bota, Vicovu de Sus, Dărmănești,
Bogdănești, Vadu Moldovei și din
alte unități sint rămași in urmă în
deosebi la plantatul cartofilor. Ce
întreprindeți pentru a-i ajuta să
încheie grabnic însămințările ?
— La aceste cooperative, cu te
renuri mai umede, nedepistarea cu
operativitate a parcelelor zvin
tate a determinat rămînerea în
urmă. Am acționat însă pentru or
ganizarea temeinică a muncii cu
sprijinul specialiștilor agricoli de
la județ repartizați pe localități,
astfel ca și unitățile amintite să
realizeze și chiar să depășească
normele de lucru. De asemenea, pe
măsură ce unitățile învecinate se
apropie de finalizarea însămînțărilor, redistribuim operativ forța
mecanică în cooperativele agricole
rămase in urmă. Vom reuși, dacă
vremea se va menține bună, ca in
această săptămină să terminăm
însămințările. (Sava Bejinariu).

CARAȘ-SEVERIN

Tiberiu BONTILA, director cu
producția vegetală la direcția agri
colă :

— O atenție deosebită am acor
dat organizării cît mai bune a în
tregii activități, folosirii la intreaga capacitate a forțelor mecanice
disponibile, valorificării integrale
a fiecărei ore bune de lucru și a
potențialului uman. Practic. in
toate unitățile agricole se lucrează
in două schimburi și in schimburi
prelungite la pregătitul terenului,
iar la semănat programul începe,
sub directa coordonare a unor îm
puterniciți ai organelor județene,
in jurul orei 5,30 dimineața și se
încheie o dată cu lăsarea întuneri
cului. Numai ațeastă „măsură a
avut ca efect un spor zilnic de
două hectare realizate cu fie
care semănătoare. La lucrările
specifice au fost antrenați, pe lin
gă mecanizatori, mecanici din ate
liere și toate cadrele care cunosc
conducerea tractorului, astfel încît
mici un utilaj să nu stea nefolosit.
Acolo unde se respectă cu strictecțe programele și soluțiile stabi
lite, rezultatele la insămințat sint
net superioare mediei pe județ,
așa cum este cazul unităților din
consiliile agroindustriale Pojejena,
Berliște și Grădinari. Cooperati
vele agricole Șușca și Radimna au
încheiat semănatul culturilor de
primăvară, utilajele fiind redistri
buite. De altfel, la nivelul între
gului județ, la cultura, porumbului,
viteza zilnică de semănat s-a du-

Urmați-le exemplul!
DIN FIECARE ZI
O ZI-RECORD LA SEMĂNAT

CONSTANȚA

Din răspunsurile primite se desprinde, ca o conclu
zie majoră, faptul că în toate județele investigate au
fost luate măsuri concrete, în funcție de condițiile spe
cifice dintr-un loc sau altul, pentru impulsionarea la
maximum a ritmului însămințărilor. Important este că
măsurile adoptate ișî dovedesc eficiența și oportunita
tea, fapt reliefat de sporirea considerabilă a viteze
lor zilnice de lucru. Ceea ce se impune cu deosebire
în continuare, mai ales în condițiile timpului care poa
te deveni schimbător spre sfîrșitul acestei săptămini,

puțin 14—15 hectare pe semănă
toare. De asemenea, am mărit nu
mărul semănătorilor pentru porumb, prin folosirea S.U.P.-urilor
la semănatul solei. Ca atare. la
cele două culturi de bază care se
insămințează in prezent și care
ocupă cea mai mare suprafață —
porumbul și soia — lucrăm cu aproape 1 400 de semănători. Prin
mărirea timpului de lucru cu două
ore pe zi la semănat, de la 6 di
mineața pină la 20 seara, față de
viteza zilnică inițială de 12 000
hectare, am semănat duminică, 19
aprilie, 13 000 hectare și avem re
zerve pentru ca in zilele urmă
toare viteza la semănat să crească
la 18 000—20 000 hectare, incit să
încheiem această lucrare cit mai
grabnic. (George Mihăescu).

este depistarea tuturor posibilităților de creștere a rit
mului de lucru, organizarea temeinică a activității,
efectuarea unui control riguros la fiecare loc de mun
că de către cadrele învestite cu răspunderi precise în
acest sens, astfel încît fiecare oră din zi și din noapte
să fie folosită din plin pentru urgentarea încheierii insămînțării culturilor de primăvară pe toate suprafețele
planificate.
Anchetă realizată de A. PAPADIUC

ț

Pregătirea terenului la C.A.P. Lungulețu, județul Dîmbovița
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• Lucrătorii ogoarelor din
județul Teleorman au încheiat
însămințarea
florii-soarelui
pe cele 45 330 hectare plani
ficate. In prezent, forțele me
canice au fost concentrate la
semănatul porumbului — cul
tura cu cea mai mare ponde
re in agricultura județului. Această importantă lucrare s-a
efectuat pe mai mult de 50
la sută din programul de
119 370 hectare, avansate fiind
unitățile agricole din consi
liile unice Turnu Măgurele,
Purani, Furculești și Nanov.
(Stan Ștefan).
• Cooperativele
agricole

51
53
42
24
40
29
57
11
47
84
55
52
38
52
18
41

După cum rezultă din tabelul prezentat mai sus, în județele din zona
a doua există mari diferențe la însămințarea porumbului, Cum condi
țiile climatice au fost în linii generale asemănătoare, evident aceste
diferențe între județe vecine se datoresc modului diferit de organizare
a activității și de mobilizare a forțelor la semănat. Pentru zilele următoare
este de datoria organelor județene de partid și agricole să întreprindă
măsuri, eficiente de recuperare grabnică a răminerilor în urmă,
astfel încît însămințarea porumbului să poată fi, încheiată într-un timp
cît mai scurt.

blat intr-un interval de numai 4
zile, existînd posibilități ca. de
luni 20 aprilie, și în perioada ur
mătoare, să atingem noile viteze
planificate de circa 3 800 ha pe zi,
astfel incit să finalizăm in cel mai
scurt timp semănatul pe întreaga
suprafață. (Ion D. Cucu).

— Pornind de ; la faptul că vo
lumul. lucrărilor agricole care... au
mai rămas de efectuat în această
perioadă este încă foarte mare,
pentru recuperarea grabnică a rămînerilor în urmă, biroul comite
tului județean de, partid a stabilit
o serie de măsuri în vederea mo
bilizării tuturor forțelor la lucru,
pentru utilizarea la întreaga capa
citate a tractoarelor, semănătorilor
și a tuturor celorlalte utilaje, ast
fel ca semănatul să se inoheie in
cel mai scurt timp, la un înalt ni
vel calitativ. Pentru realizarea
unor viteze de lucru sporite față
de cele stabilite inițial, s-a trecut
la pregătirea terenului in două
schimburi, in mod obligatoriu, in
toate unitățile, iar la semănat se
lucrează zi-lumină. in vederea asi
gurării unei viteze zilnice de cel
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BIHOR
SATU MARE
PRAHOVA
DÎMBOVIȚA
ARGEȘ
VÎLCEA
GORJ
CARAȘ-SEVERIN
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VRANCEA
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VASLUI
IAȘI
NEAMȚ
BOTOȘANI

Cirjelari,
Jijila, Făgărașul
Nou și Macin din județul Tulcea au încheiat semănatul tu
turor culturilor de primăvară.
Utilajele agricole din aceste
unități au fost trimise in aju
tor în alte zone ale județului,
unde se înregistrează rămineri in urmă la pregătirea te
renului și la semănat. Si in
alte unități agricole tulcene
însămințările de primăvară se
efectuează pe ultimele supra
fețe. Este vorba de cele din
consiliile agroindustriale Cer
na, Dăeni și Greci. Pină in
seara zilei de 21 aprilie au
fost insămințate la nivelul ju

dețului aproape 70 la sută din
suprafețele planificate. (Neculai Amihulesei).
• Lucrătorii ogoarelor ieșe
ne au reușit in ultimele două
zile să depășească cu doi la
sută viteza de lucru la pre
gătirea terenului și cu 6 la
sută la semănat. Astfel, pro
centul insămințărilor pină in
seara zilei de 21 aprilie s-a
ridicat la peste 60 la sută din
suprafața totală planificată.
Porumbul a fost semănat pe
aproape 45 000 hectare, din
cele 77 200 hectare prevăzute
pe total județ.
(Manole
Corcaci).

înainte de a prezen
ta semnificative ' fapte
de muncă, surprinse
in mai multe consilii
agroindustriale,
tre
buie accentuat că acestea întăresc hotărirea oamenilor muncii
de pe ogoarele jude
țului Călărași de a
face din fiecare zi o
zi-record, atît la pre
gătirea terenului, cit și
la' semănat. Maistrul
Grigore Burloi, șeful
secției de mecanizare
de la C.A.P. Viloelele,
ne spunea : ..Avem
absolut tot ce ne tre
buie ca să lucrăm cu
toate forțele. Acum
numai și numai de noi
depinde încheierea in
cel mai 'scurt timp a
campaniei de primă
vară, făcind lucrări de
cea mai bună calitate".
Și. intr-adevăr, absolut
toate tractoarele și semănătorile din această
secție lucrau în brazdă
într-un flux continuu :

pe măsură ce unele
pregăteau terenul, le
urmau altele la erbi ci
clul. pentru ca imediat
să vină semănătorile
într-o
sincronizare
perfectă. De altfel, or
ganizarea
activității
în acest mod s-a fă
cut în majoritatea uni
tăților agricole, avind
darul de a asigura fo
losirea la maximum a
utilajelor.
în consilitlî unic
Borcea, unde peste
6 600 hectare sint des
tinate porumbului, se
lucra intens atit in
„baltă", cum este de
numită porțiunea din
tre apele Borcei și Du
nării, pe terenurile
celor trei mari I.A.S.
— Grădiștea, Borcea și
Pietroiu — cit și pe
„terasă", în cele două
cooperative agricole,
Borcea I și Borcea II.
în situația operativă
transmisă la sfîrșitul
zilei de muncă rezul

tatul esțe semnifica
tiv : au fost semănate
1 8(H) hectare, eu peste
400 hectare mai mult
decit s-a realizat vreo
dată in aoest consiliu.
La Jegălia, președin
tele cooperativei agri
cole, Mihai Stanciu,
lucra cot la cot cu doi
mecanizatori pentru a
repara o defecțiune la
un disc. „Nu ne putem
permite nici o clipă de
intirziere — ne spune
președintele. Trebuie
să lucrăm cu toate
forțele". Și în consili
ile unice Perișoru și
Dragoș Vodă, ca de
altfel peste tot, se lu
crează intens, în con
diții foarte bune, ceea
oe dă garanție că se
mănatul va fi terminat
intr-un timp cit mai.
scurt.

Miliall
DUMITRESCU
corespondentul
„Scinteii"

ÎN CENTRUL ATENȚIEICALITATEA LUCRĂRILOR
în unitățile agricole
din județul Mureș se
acționează energic in
vederea încheierii in
cel mai scurt timp a
insămințărilor de pri
măvară, pină in seara
zilei de 20 aprilie fiind
semănate cu diferite
culturi 63 la sută
din suprafața prevă
zută. De altfel. într-o
serie de unități agri
cole semănatul po
rumbului, ca și al al
tor culturi, a fost fi
nalizat. iar în altele,
această . lucrare va fi
încheiată în următoa
rele două-trei zile.
Străbătînd
traseul
Tirgu Mureș — Iernut
— Luduș — Chețani.
am înregistrat multe
exemple ale hărniciei
mecanizatorilor și co
operatorilor. în unită
țile agricole din con
siliul Luduș, unde po
rumbul ocupă o su
prafață de 3 163 ha,
din care 2 301 ha ați
fost insămințate nu
mai in perioada de
după pini, se lucra de
zor la semănat. Dar
nu oricum, ci diferen
țiat, pe parcele și unități, in funcție de
starea de umiditate a
solului. Scopul : în
cheierea semănatului

oină cel tîrziu miercuri
seara. Pe de altă par
te, în C.A.P. Bichiș și
Ațintiș, unde efectul
ploilor era încă resim
țit, se lucra cu precă
dere. pe solele cu ex
sudică. iar
poziție
pentru respectarea ri
guroasă a normelor agrotehnice, semănatul
era supravegheat și
dirijat direct de loan
Călugăr, inginerul-șef
al consiliului. „Vrem
caîn acest an nici o
unitate să nu dimi
nueze cu nimic, din
cauza unor lucrări de
slabă calitate, produc
ția de porumb. Dim
potrivă, să contribuie
la creșterea acesteia"
— ne spune specialis
tul consiliului. în acest scop am reținut
că toți specialiștii din
unitățile agricole com
ponente se află per
manent in cimp. ală
turi de mecanizatori
si cooperatori. „Cu
forțele de care dispu
nem — aprecia Ion
Zagon.
președintele
consiliului agroindus
trial Luduș — avem
create condiții ca pină
cel tirziu joi seara, să
încheiem
semănatul
porumbului".
în mod similar se

acționează și în uni
tățile agricole din con
siliul Iernut. Din pă
cate, in timpul docu
mentării noastre am
ințîlnit și unități agricole in care specia
liștii erau... pretutin
deni și nicăieri 1 Un
singur exemplu : la
secția de mecanizare
Sinpaul, aparținind de
S.M.A. Ungheni, ne
interesăm in ce loc se
lucrează la semănat și
unde sint specialiștii
C.A.P. Sinpaul. Dar
nu am putut da nici
de Szakacs Iosif, inginerul-șef. și nici de
loan Simedrea. pre
ședintele
cooperati
vei, despre care me
canizatorii ne-au spus
că : „sint pe aici pe
Undeva". O atare si
tuație impune măsuri
ferme din partea or
ganelor agricole, 'ast
fel incit pretutindeni
grăbirea ritmului la
însămințarea porum
bului să nu sc facă in
detrimentul respectă
rii normelor agroteh
nice.
1
Gheorcihe
GIURGIU
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Spiritul creator, îndemnul mereu viu
al marxism-leninismului
Există in diferite domenii ale cu
noașterii și practicii deschizători șl
întemeietori de noi orientări teore
tice, de noi școli de gindire, fonda
tori de mișcări politice și sociale, a
căror operă și activitate marchează
profund evoluția omenirii, așa după
cum intilnim și continuatori care,
prin valoarea contribuțiilor lor,
adaugă ctitoriei înaintașilor nu numai
elemente de susținere și consolidare,
ci îi îmbogățesc în mod esențial con
ținutul teoretic și de creație practi
că, îi dau noi dimensiuni și-i des
chid noi orizonturi de dezvoltare.
Un astfel de continuator al genialei
opere a lui K. Marx și Fr. Engels,
înzestrat cu un profund spirit crea
tor, a fost Vladimir Ilici Lenin, de la
a cărui naștere se împlinesc 117 ani.
Aportul său la dezvoltarea teoriei și
practicii revoluționare a clasei mun
citoare constă nu atit in adăugarea
unor argumente și fapte noi la anu
mite teze fundamentate de marii săi
înaintași, 'cit mai cu seamă în
elaborarea unor teze, concepte și
concluzii inedite, de o deosebită va
loare. care au dus mai departe an
samblul teoriei marxiste și i-au des
chis, in același timp, perspective de
dezvoltare în viitor.
Studiind procesele specifice ca
pitalismului intrat in faza sa im
perialistă la începutul veacului nos
tru, Lenin a descoperit noi legități
ale dezvoltării acestuia, pe baza că
rora a formulat teza de o mare în
semnătate. confirmată de practica
social-istorică, privind posibilitatea
triumfului revoluției, socialiste, la
început in cîteva țări sau chiar într-o singură țară. El a acordat o
atenție deosebită analizei raporturilor
dintre general și particular, national
și international, obiectiv și subiec
tiv. problemei alianțelor în înfăp
tuirea revoluției și construcției so
cialiste. O componentă fundamentală
a creației sale teoretice și practice o
constituie elaborarea principiilor de
organizare a partidului revoluționar
al clasei muncitoare din Rusia. în
fruntea căruia a condus lupta munci
torilor, a maselor în înfăptuirea
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, prima revoluție proletară vic
torioasă. eveniment de amplă rezo
nantă istorică, ce a inaugurat o
epocă nouă in devenirea umanității,
de Ia a cărei desfășurare se vor îm
plini în acest an șapte decenii. Așa
dar, in dezvoltarea creatoare a teo
riei revoluționare a clasei muncitoare
„momentul Lepin“ este marcat de
innoiri esențiale, remarcabile, astfel
incit această teorie nu mai poate fi
gindită astăzi ignorind sau minimalizînd această contribuție.
In condițiile epocii contemporane,
caracterizată prin, schimbări extrem
de profunde în toate domeniile vie
ții sociale și umane, în relațiile in
ternaționale, sub impactul revoluțiilor
socialiste și de eliberare națională, al
revoluției , științifico-tehnice. prin
apariția unor problteme și tipuri de
probleme de o complexitate și nou
tate fără precedent, prin accentuarea
diversității procesului istoric, cea
mai importantă concluzie pe care
trebuie s-o tragem din lectura operei
leniniste o constituie aceea a necesi
tății unei atitudini permanent crea
toare față de teoria revoluționară a
clasei muncitoare, a raportării la
creația lui Lenin în același mod în
care el însuși a înțeles să se rapor
teze la opera lui Marx și Engels.
Lenin a văzut în socialismul știin
țific nu o colecție de dogme, de teze
și concluzii date o dată pentru tot
deauna, ci o teorie deschisă, căreia
ii este proprie disponibilitatea de a
asimila noi teze, concepte și conclu
zii pe baza generalizării experienței
practice și a noilor descoperiri știin
țifice. în același timp, el a subliniat
imperativul regindirii, în lumina noi
lor date ale practicii șl cunoașterii
umane, a diferitelor teze și conclu
zii in vederea „aducerii lor la zi“, a
corectării sau chiar a renunțării la
acelea care nu mai corespund reali
tăților in continuă prefacere. De pe
asemenea poziții, el n-a ezitat să-și
reconsidere, atunci cînd viata o ce
rea, teze și aprecieri proprii. Punînd
un mare accent pe valoarea teoriei
revoluționare a clasei muncitoare ca
metodă de analiză, Lenin îndemna

porului nostru, perioadă legată ne
mijlocit de activitatea neobosită,
profund vizionară și înalt științifică
a secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este
epoca accelerării ritmului istoriei
socialiste a patriei, a unei puternice
dezvoltări a forțelor de producție, a
tuturor componentelor sistemului so
cial, într-o corelație organică, a in
tensificării procesului de formare a
omului nou, epoca unei adevărate ofensive a perfecționării relațiilor de
producție și sociale, a totalității
structurilor societății socialiste, des
fășurată pe fundalul întăririi, dez
voltării și perfecționării proprietății
socialiste de stat și cooperatiste, ghi
dată de principiile generale ale so
cialismului științific, de valorile fun
damentale ale noii orinduiri sociale,
de respectarea condițiilor concrete
ale țării noastre, ale diferitelor eta
pe. a felului de a fi al poporului ro
mân. Referindu-se Ia necesitatea
perfecționării și dezvoltării, in con
tinuare, a socialismului, subliniind că
în această activitate trebuie să por
nim de la învățămintele experienței
de pînă acum, dar să avem perma
nent in vedere principiile invincibile
ale socialismului științific, tovarășul
Nicolae Ceaușescu conchidea : „Nu
se poate vorbi de înnoire socialistă,
de perfecționarea socialismului de
cit pornind de Ia aceste principii, de
Ia necesitatea dezvoltării, a îmbogă
țirii lor cu uriașele cuceriri ale ști
inței și practicii construcției socia
liste,
ale
luptei
revoluționare
a popoarelor". Datorită perso
nalității de excepție a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, contribuția parti
dului nostru la îmbogățirea crea
mul rînd în sfera forțelor de pro
toare a teoriei și practicii revoluțio
ducție, Uniunea Sovietică ocupind
nare a căpătat noi dimensiuni. Ast
astăzi pe plan mondial un loc de
fel au fost definite într-o optică
frunte în ceea ce privește producția
nouă procesul revoluționar și eta
industrială, nivelul de dezvoltare a
pele sale, însăși revoluția socialistă,
științei și tehnicii, precum și in mul
a fost elaborat conceptul de socie
te alte domenii, avind totodată un
tate socialistă multilateral dezvol
rol esențial în viața internațională.
tată și Programul privind înfăp
Traducind in practică hotăririle Con
tuirea ei, s-a pus cu putere în relief
gresului al XXVII-lea al P.C.U.S.,
unitatea dintre construcția socialis
obiectivele cuprinse în Programul
mului și întreaga istorie a poporului
partidului în noua redactare, sarcini
nostru, au căpătat abordări inedite,
le din Raportul prezentat la congres
originale problemele privitoare la
de către tovarășul Mihail Gorbaciov,
raportul general-particular, naționalpopoarele sovietice sint angajate in
internațional, obiectiv-subiectiv în
prezent intr-o vastă activitate de
procesul făuririi noii orinduiri, ale
reorganizare a tuturor sferelor vieții
evoluției conținutului, rolului și
sociale in scopitl valorificării cit mai
funcțiilor statului nostru socialist.
depline a întregului potențial de
Pe baza unei viziuni ce corespun
care dispune noua orînduire, statul
de pe deplin epocii actuale, partidul
sovietic, in accelerarea dezvoltării
nostru dezvoltă puternic relațiile
societății sovietice. Se acționează în
sale de solidaritate internațională,
direcția reconstrucției economiei na
aduclnd contribuții valoroase, de
ționale pe baza progresului tehnicolargă recunoaștere, la elaborarea și
științific, a factorilor intensivi de
promovarea în practică a unor con
creștere economică prin perfecționa
cepte noi privind raporturile din
rea mecanismului economic, aplica
tre partidele comuniste și munci
rea autoconducerii și autogestiunii,
torești, unirea tuturor forțelor re
adîncirea procesului de democrati
voluționare progresiste și democra
zare a vieții politice, sociale și eco
tice ale contemporaneității In ve
nomice a tuturor domeniilor de ac
derea rezolvării marilor probleme
tivitate.
ce confruntă omenirea, înainte de
toate a problemei fundamentale a
Receptarea creatoare a socialismu
zilelor noastre — oprirea cursei
lui 'științific, inclusiv a contribuțiilor
înarmărilor, trecerea la dezarmare
lui Lenin, conceperea acestei teorii
și asigurarea păcii. Politica externă
îndeosebi ca o călăuză de ordin me
a României, al cărei strălucit ctitor
todologic in analiza și rezolvarea
și
promotor
este
președintele
problemelor concrete ale luptei și
Nicolae Ceaușescu, politică de largă
activității revoluționare, ale revolu
colaborare și cooperare cu toate ță
ției și construcției socialiste a con
stituit o preocupare! majoră perină- > rile lumii, în primul rînd cu statele
nentă a mișcării noastre muncito- - socialiste, și-a făcut din principia
litate, consecvență și , dinamism,,
rești, a Partidului Comunist Român,
spirit revoluționar, creator, uma
încă de la crearea sa, acum 66 de
nism și democratism, propuneri rea
ani, deși în unele perioade a trebuit
liste și poziții active, constructive
să învingă anumite greutăți și pie
în soluționarea diferitelor probleme
dici, Partidul Comunist Român, identificindu-se cu interesele vitale ale * ale vieții internaționale, trăsături de
finitorii inalienabile.
clasei muncitoare, ale oamenilor
muncii, ale poporului nostru, a cău
în prezent, poporul nostru, strîns
unit în jurul partidului, al secre
tat în permanență forme și metode
tarului său general, este angrenat
de luptă revoluționară, adecvate con
cu toate forțele în îndeplinirea obiec
dițiilor diferitelor momente, aplicind
tivelor și sarcinilor de însemnătate
în mod creator teoria socialismului
istorică elaborate de Congresul al
științific.
XlII-lea privind trecerea României
Un moment de răscruce in propul
la stadiul de țară mediu dezvoltată,
sarea spiritului creator pe trepte su
realizarea unei dezvoltări economicoperioare l-a constituit Congresul al
sociale de tip intensiv, înfăptuirea
IX-lea al partidului, care a pus ba
noii revoluții științifico-tehnice și a
zele unui mod nou, dinamic, profund
noii revoluții agrare, cinstind ani
novator de a conduce și înfăptui ope
versarea zilei de naștere a lui V.I.
ra de construcție a societății socia
Lenin prin remarcabile succese în
liste, marcind începutul perioadei
toate domeniile de activitate..
care, prin marile ei împliniri in toa
te domeniile de activitate, este fără
Conf unlv. dr.
egal în istoria multimilenară a po
Viorel POPESCU

Un adevăr stenic, probind elocvent
vigoarea spiritualității românești con
temporane, e afirmarea tot mai decisă
a criticii și a istoriei literare, adică a
acelor discipline ce reprezintă „con
știința de sine" a unei literaturi. Fi
rește, acest proces, intru totul re
marcabil. chit că uneori este relevat
cu o nuanță emfatică, nepotrivită in
fond cu adevăratul spirit critic, nu
poate constitui un scop in sine, o
concurentă gratuită făcută poeziei,
prozei ori dramaturgiei. Progresul
investigației critice ar deveni repede
ineficient in condițiile simplei proli
ferări, ale reducerii sale la o snoabă
sincronizare metodologică. Fiind mai
modernă, critica ar trebui să fie și
mai profundă, mai analitică, mai fer
mă in opțiuni și mai angajată ideolo
gic, intr-un cuvint, mai conștientă
de misiunea și responsabilitățile sale
in planul orientării creației literare,
ca și in acela al educării publicului.
Căci cine judecă trebuie să se și ju
dece. Despre spiritul critic al cri
ticii depun mărturie nu atit anche
tele — parcă mai puține in ultima
vreme — axate pe tema respectivă,
cit, mai ales, exercitarea lui efectivă,
pe marginea unor cărți de facturi
dintre cele mai diferite. între o cri
tică în haine sărbătorești — arborînd
.maiestuos toga, avantajos drapată, a
principiilor și cuvintelor mari — și
una in haine de lucru, păstrînd vizi
bil urmele efortului interpretativ,
ceva din praful și molozul inefabilei
zidării, mai creditabilă e, socotesc,
ultima. Chiar faptul că se discută de
la o vreme mai rat despre „paradig
mele criticii literare", preferindu-se
dirijarea, cu efect mai profitabil, a
fasciculului analitic in alte direcții,
este in acest sens grăitor. Nu e vor
ba. cum s-ar crede, doar de faptul
că nu întotdeauna cei mai buni teo
reticieni sRit și cei mai buni practi
cieni ori că, din capul locului, foileto
niștii n-ar putea fi și teoreticieni (afirmație surprinzătoare pe care am intîlnit-o mai deunăzi intr-un „chenar”
critic semnat de un distins eseist).
Distanțarea tacită de teoretizarea
sterilă indică mai degrabă o măsură
de mult necesară de pragmatism, o
înțelegere superioară a rațiunii actu
lui critic, care constă, se știe, in a
afirma, a recunoaște și a promova
valori, in a instaura un climat spiri
tual prielnic și creării literaturii, si
receptării ei de către contingente tot
mai numeroase de cititori. Despre
efectele pozitive ale acestei orientări
stau mărturie sinteze de prim ordin
apărute in ultimii ani, cronicile si
intervențiile unor foiletoniști avizați,
cu „state de serviciu" mai mult sau
mai puțin îndelungate, precum și
unele dezbateri găzduite in paginile

publicațiilor noastre. O privire mai
atentă asupra acestora din urmă dez
văluie. in manifestări totuși spora
dice, preocupări esențiale ale criticii
de intimpinare. Atenția pentru valo
rile literare reprezentative ale con
temporaneității (Repere pentru isto
ria culturală a unei epoci. în Tribu
na), cultul pentru Permanențe (Con
vorbiri literare), dorința de a cerceta
inteligent O nouă geografie a criticii
literare și pledoaria pentru O istorie
literară deschisă (Amfiteatru), rapor
tarea programatică la personaj
(Omul contemporan in centrul crea
ției literare si artistice, în Cronica),
emulația luminată cu literatura lumii
(Valori românești — valori univer
sale, în Ateneu) sint citeva dintre
expresiile spiritului critic activ, exer
citat pe teme importante. Căci dacă
o critică matură, eficientă, intr-un
cuvint valoroasă, e problematică in
absența expresivității, tot atit de pro
blematică este existența ei in absența
ideilor, a preocupării pentru mesaj.
„Critica estetică pură — avertiza
G. Călinescu incă acum cincizeci de
ani — nu există", deoarece ea s-ar
reduce la urma urmei la verdictul
simplu, inoperant : „această operă e
bună, aceasta nu e bună". Evident, o
asemenea critică „judecătorească" ar
fi azi un nonsens și o inutilitate. (Se
va vedea din exemplele pe care le
voi da în continuare cit de tentantă
este totuși pentru unii recenzent! aceastâ „nobilă inutilitate"). Pentru
evitarea capcanelor ei, autorul Isto
riei literaturii române... indica ori
zonturile adevăratei investigații va
lorizatoare : „Un critic se dovedește
estetician intru cit urmărește numai
stabilirea calității artistice a unei
opere și în această operație nu se
lasă înriurit de nici o considerație
de altă natură. Studiul in sine, insă,
analiza, va îmbrățișa toate proble
mele cu putintă, istorice, ideologice,
psihologice, adică tot ce poate mări
capacitatea da recepție a impresiei
critice", (s.n.).
Nu se poate vorbi prin urmare des
pre un roman, fie el „istoric" sau
de „actualitate", făcind abstracție de
personajele lui, de ideile sociale, mo
rale, politice pe care le vehiculează
autorul și insistind (slabă compensa
ție 1) numai asupra „trucajelor" sti
listice, asupra „tratamentelor textua
le" sau „metatextuale" ale discursului
epic, după cum nu poate fi inter
pretat in profunzime un volum de
versuri canalizind atenția cititorului
doar spre dislocările lexicale ale
poemului, decit cu riscul de a trans
forma actul critic într-un veritabil
„abator al metaforelor" si al trăiri
lor. Si totuși, nu de multe ori, dar
cam des, vorba lui nenea Iancu, a-

partidele comuniste, pe militantii re
voluționari să gindească „cu propriul
cap“, să examineze de pe poziții
creatoare noile procese și fenomene
sociale, cerințele obiective concrete
ale activității lor, pentru a putea
elabora strategii și forme tactice de
luptă juste, îndemnuri de o actuali
tate mai mare decit oricind in trecut,
înfăptuind programul leninist de
construire a noii orînduiri sociale,
popoarele sovietice, sub conducerea
gloriosului partid comunist făurit de
Lenin, au lichidat înapoierea moște
nită de la regimul țarist, au edificat
cu succes baza tehnico-materială a
noii societăți, asigurind dezvoltarea
într-un ritm susținut a forțelor de
producție, progresul multilateral în
toate domeniile vieții economico-sociale.
împlinirea a 117 ani de la nașterea
lui V.I. Lenin coincide anul acesta
cu aniversarea a 70 de ani de la Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie. confirmare elocventă a gindirii
.profund creatoare *a ilustrului ei
conducător, a viabilității marxismleninismului. Victoria Revoluției din
Octombrie a dus la triumful noii
orînduiri in una dintre cele mai mari
țări ale lumii, la un progres rapid in
toate domeniile vieții sociale, în pri-

117 ani de la nașterea
lui V.I. LENIN

cește improbabilitățî se întrupează,
luind forma unor texte savante,
obscure și pretențioase. în care se
discută despre orice în afară de sub
stanța socială, existențială, ideatică a
volumului respectiv.
E interesant de observat că o cri
tică de acest fel e aproape obligato
riu encomiastică, elogioasă fără friu.
adică... lipsită de spirit critic. în
tr-un recent articol din Convorbiri
literare. Al. Dobrescu conchidea ju
dicios că „laudele criticii de intim
pinare au încetat de mult a mai ilus
tra un real efort de diferențiere" șl
propunea înlocuirea definitivă a „en
tuziasmului cliseizat" prin „dezbateri

S-a vorbit și s-a scris
mult. în ultima vreme,
despre ponderea specială
ne care o deține în viața
noastră . de concert prezen
ta tinerelor generații de
interpreți. de compozitori.
S-a menționat. în nume
roase ocazii, faptul că această prezentă a tinerilor
interpreți în programele de
concert nu este una canti
tativă, ci atinge, in nume
roase ocazii, cotele unor
exigente profesional-artistice ce desemnează un ve
ritabil eveniment al sta
giunii. Și au existat, de Ii
începutul actualei stagiuni,
asemenea evenimente crea
te cu concursul prețios al
colectivelor simfonice din
Ploiești. Timișoara. Bacău,
Arad și — recent — Bra
șov, cu participarea unor
prestigioase baghete diri
jorale, cum sint cele con
duse de Horia Andreescu,
Remus Georgescu. Ovidiu
Bălan, Nicolae Boboc și,
respectiv, Ilarion IonescuGalați ; „Gala tinerilor
concertiști". căci la acest
ciclu de concerte mă refer,
reprezintă astăzi — Ia aproape 40 de ediții în care
au putut fi urmărite peste
400 de evoluții solistice —
o importantă rampă de
lansare, un cadru de cu
noaștere. de confirmare și
acreditare a valorilor școlii
noastre interpretative. Aici
au fost urmărite, in vremea
din urmă, cîteva evoluții
solistice datorate unor ti
neri maeștri, soliști ai or
chestrelor noastre sau componenți ai acestora, tinere
cadre didactice și chiar studenți ai conservatoarelor,
cum sint pianiștii Dana
Borșan, Andrei Deleanu,
Vlad Dimulescu, Mihai
Ungureanu. Viniciu Moroianu, contrabasiștii Do
rin Marc și Ovidiu Bădilă, violonistele Cristina
Anghelescu, Luminița Petre-Rogacev, clarinetistul
Vlad Cristian, oboistul
Florin Ionoaia, muzicieni
ce probează nivelul unor
certe împliniri profesio
nale, de maturizare a unei
gindiri muzicale bine struc
turate. Trebuie observate,
în consecință, virtuțile unei
școli muzicale de nobilă
tradiție, școală ale cărei
prime și strălucite izbinzi
se reclamă de la numele

unor personalități de talia
lui George Enescu și Dinu
Lipatti, Actualmente. Fes
tivalul național „Cintarea
României" constituie, pen
tru tinerii muzicieni, ca
drul propice de etalare a
valențelor artistice, un pre
țios cadru de emulație, de
exercitare a autoexigentei
creatoare ce autentifică o
mare școală. în al nouălea
deceniu al secolului nostru,
România dispune de un te
zaur de valori muzical-artistice, valori pe care le
atestă și numărul impre
sionant de distincții obți

rit în continuare, spre
virstele gimnaziale, la Dan
Claudiu Vornicelu. Alexan
dru Tomescu, Corina Belcea.
în mod cert, „gala timi
șoreană a tinerilor concer
tiști", organizată în colabo
rare cu centrul universitar
local, s-a constituit intr-o
reușită demonstrație a vir
tuților școlii noastre pia
nistice. o etalare — așa
cum s-a mai apreciat — a
unui veritabil florilegiu de
talente ale claviaturii. Tre
buie menționați : Carmen
Mihalache, pe care am în-

Tineri muzicieni
în viața noastră
de concert
nute în competiții naționa
le și internaționale. Și este
cazul să relevăm o dată în
plus, rezultatele din ultima
vreme ale școlii noastre de
cint. atit în domeniul ge
nului de operă — mă gindesc la voci cum sint cele
aparținind sopranelor Si
mina Ivan. Felicia Filip,
Liliana Vaduva-Ciobanu,
cit si in acela al cintului
cameral — este vorba de
soprana Bianca Manoleanu.
Asa cum școala violonistică
românească etalează și aceasta. în continuare, va
lori dintre cele mai diferi
te. de l.a virtuozitatea spec
taculos’ etalată. în cazul lui
Gabriel Croitoru. Kosztandi
Istvan, sau în acela al li
ceanului Florin Ionescu-G.,
Ia consistența expresiei în
cazul Adrianei Nedriță. a
lui Liviu Prunaru sau Ru-xandra Constantinovici. la
cîntul imaginativ, inteli
gent orientat la Georgiana
Ciobanu și Mihai Ghiga. la
temeinicia, la tenacitatea
pregătirii pe care le pro
bează Mălina Dandara ; iar
șirul talentelor violonistice
de excepție poate fi urmă

tilnit-o ulterior Ia Arad,
prezentind ultimul concert
de Beethoven, și Valeriu
Rogacev. elev al liceului
bucureștean de artă, apre
ciat de curînd și la Brașov
pentru bogatul său arsenal
de mijloace muzioale-pianistice. Dar și la Arad, in
mijlocul actualei stagiuni,
colectivul simfonic din lo
calitate a găzduit un alt
important eveniment al acestor luni, și anume seria
integrală a concertelor
beethoveniene pentru solist
și orchestră ; s-au remar
cat si aici, ca și recent în
studioul bucureștean de
concerte de pe strada Nu
ferilor. doi. pianiști cu te
meinică formație profesio
nală, cum sint Sorin Pe
trescu. Sorin Dogariu și,
de asemenea, al ti doi. cunoscuti din apariții ante
rioare. anume studentul
conservatorului
bucureș
tean Racz Aladar. dotat cu
un special simț al colabo
rării artistice în ansamblu,
și pianista Gabos Judith
din Tg. Mureș. Și aici,
disponibilitățile
tinerilor
pianiști pot fi urmărite
spre nivelul virstelor sco-

20,00 Telejurnal.
• Zilei Muncii — faptele de
muncă ale țării.
20,20 Viața economică.
20,30 Spiritul creator — condiție fun
damentală pentru victoria revo
luției și construcției socialiste.
Documentar.
20,40 Cabinetul de lucru al lui Lenin.
Documentar (color).
Producție
a studiourilor sovietice.
2L00 Film serial (color). „Norii ne
gri". Producție a televiziunii po
loneze. Cu : Leonard Pietraszak.
Riszard Pietruski, Edmund Pet
ting, Stanislaw Nlwlnski, Anna
Seniuk. Regia : Andrzej Konic.
Ultimul episod.
21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala
mare) : Ploșnița — 19 : (sala Studio):
Pe pirîu de rouă — 17,30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(13 68 73. Ateneul Român) : „Comori
camerale-. Seară Johannes Brahms
— 19 : (sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice- — 17.30
• Opera Română (13 18 37) : Bărbie
rul din Sevilla — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. sala
mică a Teatrului Național) : Suzana
— 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Intllnire la Metrou — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei. 11 93 44) : Dimineață
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu
camelii — 19
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Bărbatul si... femeile — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 19
• Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru) : Scapino — 18 ; (sala
Studio) : Idioata — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Giulești,
18 04 85) : Arta conversației — 18,30
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Belmon
do al H-lea — 19 ; (sala
Victoria.
50 38 63) : Bărbatul fatal — 19,30
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe sub cetini. Ia
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă- (30 26 55) :
Mary Poppins — 9; Albă ca zăpada
șl cei șapte pitici — 13 : Muntele dra
gostei (recital de muzică și poezie cu
Victor Socaciu șl Leopoldina Bălănu
ță) — 19
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87“) — 19
• Teatrul Țăndărică (15 23 77, sala
Victoria) : Nică fără frică— 15 ; (sala
Cosmonauților) :
Dana și leul
—
10 ; 13

• Recital în grădina cu pitici : G RI
X’ITA (18 08 58) — 9; II; 13: 15; 17; 19.
DOINA (18 35 38) — 9; 11; 13: 15; 17
• Punct... și de la capăt : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Pădureanca: COTROCENI (49 48 43)
— 13; 17; 19. ARTA (21 31 86) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Primăvara bobocilor : COSMO^
(27 54 95) — 9; 11; 13: 15: 17: 19. FE
ROVIAR (50 51 40) — 9: 11; 13; 15; 17;
w.
«
M
w
**
• Cineva ca tine : SCALĂ (11 03 72)
—. 9:.U,15p liȘO: ,13,45: 18; 20,15
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15;
13,30;
15.45; 18: 20,13
• Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20
• Severino : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9: 12; 15; 18
• Locuri în inimă: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30:
17,30; 19,30
• Marele șarpe : BUZEȘTI (50 43 53)
— 15; 17; 19. FLACARA (20 33 40) —
15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15
• Acțiunea „Autobuzul- : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Acțiunea Topolino : FERENTARI
(80 49 83) — 15; 17; 19

La orele de practică în laboratorul de electronică al Liceului agroindustrial din Caracal

Iui de certitudini. Să menționăm mai
intii „extazul cuvintelor" sau ceea ce
semnala, parcă rușinat, un tinăr cri
tic : „starea de ebrietate a exege
zei". în cazuri de acest fel, firul cu
plumb al judecății critice sfidează nu
■doar legile gravitației, ci și pe cele
ale gravității, ale responsabilității
inerente actului evaluator. De aici
decurg și direcția lui ciudată, nefi
rească, și complacerea într-un uni
vers în care lucruri principial incom
patibile se petrec simultan. Cutare
poet crescut la umbra, modelului bacovian devine astfel (in Tribuna), sub
pana unui recenzent animat de entu
ziasm idolatru, și „un mercenar

Rezervația de zimbri. Viata deocam
dată, Călciiul vulnerabil. Pasărea
tăiată. La dispoziția dumneavoastră.
Răsad de spini, Viata si petrecerea
nu sint și ele „inegalabile", fie si
după criteriul cam. imprecis estetic
al „preciziei" parabolei ? Iată deci
că asemenea supralicitări, departe de
a introduce o distincție reală, pot
spori confuzia și perplexitatea citi
torului și chiar a autorului, în cazul
în care acesta e lipsit de. un viguros
spirit critic. $i parcă pentru a spori
dubiul, inerent acestor verdicte prea
categorice, aproape în același timp
descoperim de astă-dată in Amfi
teatru, că și un alt poet (cu o cotă

-------------------------- însemnări despre critica literară în reviste ----------------------------
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Dumitru AVAKIAN
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cinema

Orizonturi
ale investigației critice
serioase, responsabile", atente la
„fertilitatea ideilor", la „mesajul"
propulsat de cartea analizată : „Cri
tica este o artă ce transmite si alt
ceva decit propria-i frumusețe —
afirmă cronicarul ieșean. Dacă lip
sesc din viata literaturii controver
sele in jurul ideilor critice e și pen
tru că ne complăcem a goli critica
de miez; prezentînd-o drept frumu
sețe pură, mumie arătoasă". Tocmai
această „mumie", plimbată uneori
prin cimpul literaturii cu fervoarea
cu care odinioară erau purtate moaș
tele aducătoare de ploaie, îngustează
nu de puține ori orizontul judecății
critice. Analizînd un roman, „supli
nitorii judecății de valoare" (formu
la aparține, pare-mi-se, tot unui foi
letonist) diserteazâ despre orice, dar
uită omul, adică insuși centrul vital
al operei. Să fie. oare, o simplă întimplare că literaturii „obiectualiste".
deci neinteresate de oameni, i-a tre
cut atit de repede ora chiar și în
tara ei de origine ? în absența ra
portării la armătura ideatică, la va
lorile de conținut ale operei, se poate
ivi un nedorit clivaj intre principii si
practică, intre seriozitatea actului
critic și mimarea (mai mult sau mai
puțin veselă) a acestuia.
Portretul robot al mimocriticii nu-i
de altminteri greu de conturat. Un
inventar al „depozițiilor" — cu care
unele reviste se arată in ultima vre
me neașteptat de generoase ! — îl
pune imediat la indemîna aniatoru-

lare liceale. gimnaziale
sau primare, cum este ca
zul unor elevi ca Horia
Mihail și Mihaela Ursuleasa din Brașov sau Mirabela Dina din Craiova.
Există — în special la
conservatorul clujean — o
excelentă scoală a instru
mentelor de suflat, școală
remarcată, in mod deosebit,
cu ocazia ultimei ediții —
din toamna trecută — a
concursului de interpreta
re ; s-au distins și atunci
oboiștii
Romică Rimbu
(Oradea). Octavian Cristea (Iași), clarinetiștii clu
jeni Eugen Diaconu și Li
viu Gocan. acesta din
urmă manifestind o salu
tară abordare calitativă a
creației românești contem
porane : același aspect al
abordării artistice respon
sabile a creației noastre
concertante poate fi - re
marcat si in cazul clarine
tistului Dan Avramovici,
(Craiova) sau al pianistu
lui student al conservato
rului bucureștean. Cristian
Niculescu. tineri soliști
prezenti cu lucrări semnate
de Alexandru Pașcanii și,
respectiv. Liviu Glodeanu,
în concertele colectivelor
simfonice din Ploiești. Bra
șov sau Bacău și Cluj-Napoca. Este de menționat
aici aportul de pasiune, de
dăruire profesională
al
unor pedagogi, maeștri ai
scenelor noastre, care au
făcut posibile majoritatea
acestor împliniri de nivel
solistic : mă gindesc la
personalități ca Ștefan
Gheorghiu. Dan Grigore,
Arta Florescu, Gavril Costea. Andrei Agoston. Aurel
Marc. Georgeta Stoleriu,
Constantin Ionescu-Vovu,
Gabriel Amiraș. Asemenea
gale ale tinerilor concer
tiști au loc pretutindeni in
țară. Se cuvine subliniat
sprijinul substanțial acor
dat promovării tinerelor
noastre talente de către
organizațiile de tineret, de
comitetele județene ale
Uniunii Tineretului Comu
nist. Sint manifestări me
nite să formeze și să afir
me noile talente interpre
tative in fața publicului,'
în primul rînd un public
provenit din generația că
reia îi aparțin.

al realității" (■' ? ■'), dar și adeptul
unei literaturi înțelese ca „act emi
namente narcisiac, din care nu
lipsește
teatralitatea,
arlechinismul...“. Cum autorul cu pricina, cre
de exegetul său, „caută o retorică
a sfidării liricii tradiționale", și apo
logetul său inventează o retorică a
idolatriei : „In esență — spune foi
letonistul — I.B. este un poet eh o
structură romantică, un melancolic
cu limba insingerată de murmur
[! ! ?], dar și un saturnian Ispitit de
-constelația bufniței»". Dacă bufnița
e invocată ca pasăre a Minervei.
atunci e de presupus că ea nu a stat
tot timpul de-a dreapta recenzentu
lui. Din lectura versurilor citate si
parafrazate copios, dimensiunea rea
lă a poetului parcă n-ar fi tocmâi aceea indicată triumfal de comentator.
Alt semnalment ai criticii ocolite
de fervoarea ideilor este exclusivis
mul, tendința de a uniformiza valo
rile, ridicindu-le arbitrar la înălțimi
estetice amețitoare. Aplatizării mo
rocănoase, gen Zoii, îi urmează de la
o vreme o egalizare, tot atit de1 ris
cantă, prin elogiul negradat. Cuvintul favorit al foiletonistului idolatru
devine astfel „inegalabil". într-o re
cenzie din Familia aflăm că o poetă
(de altfel de real talent) „se pare că
și-a constituit un limbaj poetic de
6 precizie a parabolei inegalabilă in
poezia noastră". Admit nuanța dubi
tativă onest strecurată chiar de sem
natara cronicii respective, dar oare

critică mai scundă) este, la rîndu-i,
inegalabil. Poemele lui, ne încredin
țează recenzentul, „se încarcă cu o
senzualitate materială, sufocantă,
purtind însă efigia similară a repetitivitătii arhetipale" (? 1 1), in ele
petrecîn.du-se o „domesticire — lip
sită de vulgaritate — a revelației" ;
misteriosului proces nu-i priește insă
decit aerul rarefiat al adulației-, așa
că nu ne surprinde concluzia că res
pectivul autor „aclimatizează marile
repere mitice la temperatura inti
mității unui destin singular" (s.h.), că
„investește nostalgia, exaltarea struc
turilor originare cu o patimă sisifică,
cu o inegalabilă (s.n.) vehemență a
tonului", Holderlin, Mircea Eliade.
Arghezi, Blaga și... Dan Damaschin
sint intempestiv convocat! pentru
explicarea unui autor probabil meri
toriu, dar care va fi rămas el insuși
amețit de cavalcada de complimente
aburoase năpustite asupră-i.
Piruetele' printre cuvinte, „pasele"
rituale, genuflexiunile pioase
pot
duce uneori cu gîndul la divinație,
prorocire,
descintec
și
magie,
numai la actul critic nu. Vocabula
rul e căutat în consecință in dome
niul cabalisticii și adecvat la obiect
printr-o misterioasă „transmutație".
Despre noul volum al unei poete din
generațiile mai noi. remarcabilă de
altfel prin luciditatea privirii și ful
gerele reci ale sarcasmului, sintem
informați de către un critic de la
Cronica ieșeană (care se arătase

cîndva drastic cu autori de mai mare
valoare) în acești termeni: „Totul se
naște spre a da lumii rememorate un
sens nou [,] comunicat intr-un lim
baj inițiatic, ferit de sintaxa erme
tică". N-o fi ea, sintaxa, ermetică,
dar un veritabil limbaj inițiatic presupune (vezi Dicționarul de neolo
gisme) un cod ezoteric, care nu poate
fi înțeles decit de inițiați. Dacă lim
bajul critic se metamorfozează in
tr-un jargon pentru o confrerie fatal
mente restrinsă de „rafinați", ce forță
reală mai poate avea el în planul
clarificării și îndrumării cititorului ?
„Distanta dintre idee și vocea ei" —
invocată cu un început de bănuială
chiar de către foiletonistul cu pri
cina — nu poate decit să impieteze
asupra coerenței mesajului. Un cri
tic care-și ia mereu in serios statu
tul nu se extaziază doar de corola'de
minuni a versului, ci o cercetează, o
pune sub lumini noi. limpezi și edi
ficatoare. Dacă se renunță la rațiunea,
esențială a actului de situare și ie
rarhizare critică — indicarea acelor
elemente care justifică estetic entu
ziasmul — atunci se ajunge la un
impas total, in care pină și lucrurile
cele mai limpezi iau contururi de
Amazonie obscură și colcăitoare.
Să mai nedumerească atunci conclu
zia paradoxală, a unui cronicar de la
Amfiteatru, care, glosind despre un
tînăr poet, susține că acesta „scria
prea pe înțeles pentru a fi ușor de
receptat" ?
Tirania „limbajului tncifrat" (in
criminată pe drept intr-o notă din
Convorbiri literare) are și ea partea
sa de contribuție la obscurizarea
discursului critic și la reducerea
eficienței sale social-educative. De
la obsesia „structurilor" (incă ră
vășitoare din moment ce pină
Si clasici de talia lui Creangă sint
răstigniți „între două structuri
verbale") s-a trecut de la un timp
încoace la patima „textualizării". în
deosebi in comentarea prozatorilor
mai tineri, clișeul acesta de ultimă
oră face pur și simplu ravagii. Cu
sau fără voia autorilor în chestiune,
care se intîmplă adesea să fie la cu
rent cu implicațiile teoretice ale me
todei. Avertismentele lor sint nu o
dată înlăturate ca un lest (lest) inu
til. Mircea Nedelciu notificase, de
pildă, in urmă cu citeva luni : „Nu
sint textualist. Nici nu am fost vre
odată, O spun in totală cunoștință de
cauză pentru că, in facultate fiind,
am urmărit cu atenție experiența li
terară pe care o incerca in acei ani,
in literatura franceză, grupul de scri
itori din jurul revistei -Tel Quel»“
(Orizont, 39, 26 septembrie 1986).
Precauție de prisos • substanțialului
prozator nu-i rămine decit tristețea

de a fi strigat în pustiu. Cum, con
form unor obiceiuri mai noi. opera
e cercetată exclusiv ca „text", accen
tele doctrinare ale autorilor nu mai
sint luate in seamă. Așadar, creato
rul Tratamentului fabulatoriu poate
află — din Vatra, 2 februarie 1987
— că „are meritul de a textualiza la
nivelul metalimbajului, fapt prin
care salvează demersurile sale strict
narative". Ca să vezi !...
în fine, pentru a nu nedreptăți
vreun gen, e cazul să arăt că tentația
verdictelor fără probe. înclinația spre
supralicitare se manifestă și in cri
tica... criticii. E drept, mai timid și
in doze mai rezonabile. Ideea feuda
lă a primatului nu e incă, cel puțin
pentru unii cronicari,, un anacro
nism. Despre Gheorghe Grigurcu
aflăm, grație Convorbirilor literare,
că este „cel mai bun critic român de
poezie, la ora actuală". In sprijinul,
ritoasei exclamații sint invocate fine
țea. constanța, lărgimea efortului investigativ. mobilitatea, expresivitatea
„care sunt, laolaltă, fără egal" (s.n.).
Sint departe de gîndul de a contesta
„laolaltă" calitățile unui critic pe
care il prețuiesc, dar ar fi de obser
vat că tocmai „laolaltă" aceste cali
tăți nu fac casă bună în absenta
obiectivitătii, a consecvenței axiolo
gice ; inegalitățile de tratament,
subiectivismele înzestratului, dar
impulsivului critic fiind bine cu
noscute. „Cel mai bun critic" (de
poezie sau de proză, specifi
carea nu are importanță) e azi
(cum era și ieri) mai degrabă o
ficțiune ideală, un deziderat frumos
care, coborit în sfera practicii, nu
poate genera decit inutile resenti
mente. „Testului de «autoritate" ii e
preferabil întotdeauna „testul de
competență", de obiectivitate întru
valorizare. într-o critică matură cla
samentele „sportive" (cu provizora
tul lor cu tot), clasamente ce nu pot
fi echivalate cu necesara ierar
hie de valori, pot fi cel mult rodul
unor mentalități paradoxale. Aș
invoca de aceea tot o concluzie călinesciană : „Literaturii române de azi
îi lipsește nu un critic, ci acea sută
de critici de specialitate care fac ar
mătura unei culturi". Dezideratul călinescian s-a împlinit azi. Important
este de aceea ca valorificind in chin
superior virtuțile incontestabile ale
criticii actuale, posibilitățile dialogu
lui, prin reviste, cu publicul, să fie.
cultivat in toate împrejurările discernămintul estetic și ideologic, să
se releve mai. pregnant substanța,
mesajul și expresivitatea operelor
analizate, realizîndu-se astfel comu
nicarea reală și eficientă cu cititorii.

Ioan ADAM

nH

PAGINA 5

SCINTEIA — miercuri 22 aprilie 1987

Competenta tehnică a unui
harnic colectiv muncitoresc
La întreprinderea din Bacău - ai 1 000-lea avion utilitar „IAK-52”
Bacău 21 (AGERPRES). — Marți, Ia întreprinderea de avioane din
Bacău a avut loc o festivitate prilejuită de construirea celui de-al 1 000-lea
avion utilitar ..IAK-52", aeronave realizate in colaborare cu întreprinderi
de specialitate din U.R.S.S.
tn alocuțiunile rostite, Marin Nedelcu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și A.S. Sistov, ministrul industriei aeronautice al U.R.S.S..
au felicitat călduros colectivul Întreprinderii din Bacău și pe specialiștii
sovietici pentru succesele obținute in cei peste 10 ani de cooperare
fructuoasă și au evidențiat experiența pozitivă acumulată în fabricarea
avioanelor ușoare, precum și posibilitățile de sporire a cooperării tehnicoeconomice in domeniul aviației dintre cele două țări, pentru realizarea
unor aeronave și motoare cu performanțe superioare.
La manifestare au luat parte membri ai conducerii Ministerului
Industriei Construcțiilor de Mașini, conducerii Ministerului Industriei
Aeronautice al Uniunii Sovietice, reprezentanți ai unor întreprinderi de
specialitate din cele două țări, prebum și ai autorităților locale.
Au fost prezenți membri al Ambasadei U.R.S.S. la București.
A urmat o demonstrație de zbor susținută de piloți români.
★

Moment sărbătoresc la întreprin
derea de avioane din Bacău : de
pe pista de decolare și-a luat zbo
rul avionul utilitar ușor tip IAK-52
cu numărul 1 000 destinat Uniunii
Sovietice, expresie a colaborării cu
marea tară vecină și prietenă.
Prilej de satisfacție și bilanț pen
tru harnicul colectiv de muncă de
aici, care și-a îndeplinit astfel an
gajamentul asumat. Faptul că. de
la o fabrică oarecare. în care se
executau numai reparații. între
prinderea băcăuană a devenit as
tăzi o unitate modernă, cu o teh
nică de vîrf în care se produc
avioane, agregate si alte utilaje de
înaltă tehnicitate si fiabilitate cu
noscute in diferite țări ale lumii
constituie o grăitoare mărturie a
preocupării partidului și statului
nostru pentru dezvoltarea industriei
constructoare de Mașini. „în ulti
mele două decenii și îndeosebi
după vizitele de lucru făcute în
unitatea noastră de tovarășul secre
tar general Nicolae Ceaușescu —
precizează inginerul Eugen Pasoaru. directorul întreprinderii — ca
urmare a indicațiilor și orientări
lor primite, activitatea noastră s-a
dezvoltat și modernizat considera
bil. Astfel, unitatea noastră a de
venit o întreprindere modernă, la
nivelul tehnicii mondiale. Au fost
construite Si puse in funcțiune noi
capacități de producție. înzestrate
cu mașini Si utilaje de înaltă tehnicitate si productivitat.e. cu ajutorul cărora realizâm astăzi produse
competitive pe piața externă”.
Din discuții cu specialiști, tehni

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 22 aprilie, ora 20 — 23
aprilie, ora 20. în tară : Vremea va fî
instabilă, in prima parte a intervalu
lui. cînd și cerul va fi mai mult no
ros, și vor cădea ploi ce vor avea si
caracter de aversă însoțite, izolat, de
descărcări electrice în majoritatea re. giunilor, mai frecvente în sudul și sud-

mobile, ca si prin folosirea meto
dei statistico-matematice la fabri
carea pieselor normalizate s-a îm
bunătățit simțitor calitatea pieselor și subansamhlelor.
Hotăritoare în realizarea unor
produse de inaltă calitate a fost
însă pregătirea profesională a„ oamenilor. Maistrul principal Mircea
Palea, secretarul comitetului de
partid, preciza că toți oamenii din
întreprindere se preocupă de ridi
carea continuă a nivelului lor de
pregătire profesională, de speciali
zarea pe operații la locul de mun
că si de învățarea a două-trei me
serii. Vorbind despre acești oameni
minunați, care realizează lucrări de
înaltă precizie și calitate, el a
amintit pe muncitorii Constantin
Stăncescu. Mihai Ciceu, Vasile
Pricopie. Valentin Lupașcu si maiș
trii Vasile Croitoru, Cezar Sion
care lucrează de ani de zile în fa
brica de avioane utilitare ușoare,
precum si pe mai tinerii specialiști
Vasile Manciu, Gheorghe Asaftei,
Mihai Ciobanu. Aproape jumătate
djn producția realizată ia între
prinderea de avioane Bacău este
exportată în diferite țări ale lumii,
„începută cu 11 ani in urmă, co
laborarea rodnică în acest domeniu
cu partenerii noștri sovietici s-a
dezvoltat an de an. declara inginerul-șef al întreprinderii, tovară
șul Constantin Crăciun. Sintem
mereu împreună și conlucrăm în
realizarea acestor produse cu spe
cialiștii sovietici. Ne consultăm cu
ei și ne înțelegem în rezolvarea
tuturor problemelor. Interesul nos
tru comun este acela de a realiza
un avion modern de inaltă fiabili
tate. ■ tehnicitate și precizie. Și,
după părerea noastră, pînă acum
am reușiț întru totul. Cred că și
de acum înainte colaborarea și
prietenia noastră ne va face să
realizăm lucrări tot atit de bune.
Este în interesul nostru comun”.
Sînt fapte și realizări care vor
besc despre hărnicia acestui destoi
nic și priceput colectiv de muncă
fruntaș, hotărît să înfăptuiască
sarcinile ce-i revin.
1
v
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cieni si muncitori aflăm că. dato
rită acestor dezvoltări, capacitatea
de producție a întreprinderii bă
căuane a crescut de 3—4 ori față
de 1965. Oamenii muncii de aici au
pus de curînd în funcțiune fabri
ca de motoare de avioane si reductoare de elicoptere, realizată in
colaborare cu partea sovietică. Aici
vor fi realizate în acest an prime
le motoare pentru avioanele de tip
IAK-52. Realizarea lor constituie o
parte integrantă a programului de
asimilare a fabricației întocmit in
cadrul întreprinderii. în același
cadru se înscrie si procesul de asi
milare a echipamentelor electro
nice pentru avioane, aflîndu-se în
plină construcție o secție specială
ce va intra in curînd in funcțiune.
Preocupări deosebite există și pen
tru asimilarea in producție a altor
mașini și utilaje necesare viitoa
relor capacități de producție. Referindu-se la acțiunea de moderni
zare a producției și a muncii, inginerul-șef cu problemele de fa
bricație. tovarășul loan Prescură,
ne spunea că prin mecanizarea și
automatizarea unor operații, intro
ducerea procedeului de așchiere a
metalelor cu scule combinate și
profilate, tipizarea și unificarea
pieselor si subansamblelor pentru
avionul IAK-52 și prin alte mă
suri de acest fel, productivitatea
«muncii a crescut în ultimul an cu
aproape 10 la sută. în același timp,
prin verificarea calității metalelor
pe baza analizelor spectrale, prin
îmbunătățirea controlului pe flux,
prin stabilirea punctelor fixe si

Gheorghe BALTA

corespondentul „Scinteii

estul țării. în zona de munte si tn
partea de nord-est a țării, Izolat și
trecător, se va semnala și lopovlță si
ninsoare. în a doua parte a intervalu
lui vremea se va ameliora, cerul va
deveni variabil si se vor semnala aver
se de ploaie doar pe alocuri în nord
și cu totul Izolate în rest. Vintul va
sufla slab pînă la moderat, cu unele
Intensificări tn regiunile estice, cu 40—
60 km pe oră, precum șl în zona mon
tană, cu 60—80 km pe oră, la începutul
Intervalului. Temperatura aerului, tn
scădere ușoară la început, apoi
tn
creștere. Minimele vor fl cuprinse tn-

tre zero șl 10 grade, Iar maximele In
tre 6 șl 16 grade, mal ridicate In ultima
zi, chiar pină la 20 de grade tn sudvest. In București : Vremea va fi in
stabilă. cu cerul mal mult noros si
temporar cu ploaie in prima parte a
Intervalului. Apoi se va ameliora si
vor fi condiții pentru averse de ploaie
doar după-amiaza. Vlntul va sufla slab
plnă la moderat, cu intensificări de
scurtă durată cu 33 km pe oră. Tem
peraturile minime vor oscila intre 3 și
1 grade, iar cele maxime Intre 10 și 12
grade, iar in ultima zi între 16 și 18
grade.
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ACTUALITATEA SPORTIVĂ
VICTORIE Șl REALISM
Cam multă euforie domnea simbătă seara in tabăra fotbaliștilor
noștri olimpici ! Spectatorii părăseau
tribunele stadionului municipal din
Cluj-Napoca destul de nemulțumiți,
sentiment cu care probabil închideau
butoanele aparatelor și telespectato
rii, dar ei — fotbaliști și antrenori —
se bucurau și se felicitau ca la Monte
Carlo 1 Ce-i drept, învinseseră. Și nu
pe oricine, ci pe reprezentanta olim
pică a reputatului fotbal vest-german. Ceea ce însemna un debut cu
dreptul și două puncte în clasamen
tul primei grupe preolimpice, din
care mai fac parte Polonia, Dane
marca și Grecia. una singură din
cele cinci urmind să se califice pen
tru turneul final din vara viitoare.
Sigur, atunci — in primele minute
de după încleștarea din teren — ei,
/ protagoniștii, se gindeau in primul
rind că victoria e victorie și că vor
fi felicitați, elogiați pentru ea (intrucit, in fotbal nu se așteaptă atin
gerea obiectivului final — calificarea
— ci se fac onoruri după fiecare meci
ciștigat, chiar dacă pină la urmă
scopul primordial rămine neindeplinit !). Dar acum, după citeva zile,
este de presupus că și jucătorii și
tehnicienii, dacă judecă la rece, sint
de acord că prestația lor în partida
cu selecționata olimpică a R.F. Ger
mania nu a fost nicidecum pe măsu
ra așteptărilor și a pretențiilor de la
o echipă cu care țintim primul loc
în grupă. Și iată de ce...
...Au lipsit fazele de rapiditate,
fluiditate și rafinament tehnico-tactic, singura de acest fel fiind aceea
din primul minut, realizată de Mujnai si Mihai Marian, și finalizată de
Balint prin acel gol frumos și vic
torios.
...Spiritul ofensiv a fost suferind,
în marea majoritate a meciului (în
repriza a doua perioade întregi), tri
colorii noștri olimpici apărindu-se
cu disperare pentru a „ține cu dinții”
un 1—0 periclitat mereu de oaspeți.
...Randamentul
compartimentelor
echipei noastre a fost total diferit :

foarte bine Liliac (căruia astăzi gă-i
urăm „La mulți ani 1" cu prilejul
împlinirii vîrstei de 28 de primăveri);
bine Bumbescu — mai ales — Belodedici — minus unele tendințe peri
culoase de suficiență apărute in
ultima vreme — și Mihai Marian
(adică apărarea) ; mediocru Bălan —
totuși, activ și util — Mujnai, Ba
lint, Cristea (mijlocul) ; foarte slab
Cimpeanu și Kramer (atacul), ca și
tundașul Welssenbacher.
...Omogenitatea formației s-a do
vedit destul de șubredă, jucătorii
mai avînd incă de lucrat împreună
pentru a se putea „simți” unul pe
altul și a se ajuta reciproc în același
gind tactic.
...Altfel spus, deși pe teren au evoluat cjțiva fotbaliști români de
clasă internațională, echipa noastră
olimpică nu se arată incă a fi ceea
ce se cheamă o Echipă — bine alcă
tuită și articulată, bine sudată și
pregătită. Mai trebuie muncit mult
și inspirat pină să atingă acel stan
dard olimpic vizat de noi toți !
Iar dacă ținem seama că adversa
rii de simbăta trecută (și ei sub ni
velul așteptărilor și temerilor noas
tre) erau, totuși, gata-gata să ne ega
leze — înțelegem cit de firav a fost
potențialul unor jucători care uita
seră că sint gazde și se lăsau domi
nați ca în deplasare. Ce va fi atunci
în retur, cind formația R.F.G. ar pu
tea beneficia și de cei doi golgeteri
care acum i-au lipsit, fiind acciden
tați ? !
Iată de ce e mai sănătos să nu ne
îmbătăm cu „apă roz” după o sim
plă victorie fără
— - glorie,
- ■ cu 1—0, ci
să pregătim cu mai multă atenție —
atit la nivelul cluburilor, cît și ia lot
— viitoarele confruntări ale fotba
liștilor olimpici. Prima dintre acestea
va fi cu Polonia, în 20 mai. Țot la
Cluj-Napoca. fiindcă factorii locali
de aici au dovedit că pot și vor să
fie organizatori pe cit de pricepuți,
pe atit de ospitalieri 1

Gheorqhe MITROI

• SCRIMA. Proba feminină de
floretă din cadrul concursului inter
național de scrimă de la Sofia a
fost cistigată de sportiva româncă
Roxana Dumitrescu.
La spadă, pe primul loc s-a cla
sat bulgarul Sabanski, iar ia sabie
a terminat învingător cubanezul Lavardesa. Au participat 166 de spor
tivi din 9 țări.
• FOTBAL. Meciurile din etapa
a 24-a a campionatului diviziei A la
fotbal se vor desfășura azi. 22 apri
lie. după
următorul
program :
Steaua — Rapid (stadionul Steaua) ;
Victoria București — Gloria Buzău
(stadionul Victoria).; Universitatea
Cluj-Napoca — F. C. Olt ; Petrolul
Ploiești — F.C.M. Brașov ; Chimia
R.m. Vilcea — Dinamo ; Oțelul Ga
lați — Flacăra Moreni ; Corvinul
Hunedoara — Sportul studențesc ;
Universitatea Craiova — S. C. Ba
cău ; F. C. Argeș Pitești — Jiul Pe
troșani.
Partidele vor începe la ora 17.
• în turneul preolimpic sud-amerioan de fotbal ce se desfășoară Ia
Cochabamba și Santa Cruz (Bolivia)
au fost consemnate următoarele rezultate : Bolivia — Venezuela 3—0
(3—0) ;
Argentina — Chile 1—1
(1—0) ; Brazilia — Paraguay 3—1
(1—0) ; Columbia — Peru 1—0 (0—0).
• ȘAH. După 7 runde și disputarea partidelor întrerupte. în tur
neul International de șah de la Bru
xelles in fruntea clasamentului se
află Kasparov și Liubojevici. cu cite
5,5 puncte, urmați de Korcinoi — 5
puncte, Karpov, Larsen, Timman și
Tal cu cite 4,5 puncte. Torre și Wan
der Viei 2,5 p. Vinants 1,5 puncte,
Short 1 punct, Meulders 0,5 p. în
partidele întrerupte, Liubojevici a
ciștigat la Torre, iar Karpov a re
mizat cu Tal.
• HANDBAL. în meci retur pen
tru semifinalele „Cupei campionilor
europeni” la handbal masculin, echi
pa S.K.A. Minsk a învins pe teren
propriu cu scorul de 25—24 (15—13),
formația vest-germană Tus Essen.
Primul joc s-a încheiat la egalitate :
23—23.
în finala competiției, handbaliștii
sovietici vor intilni echipa poloneză
Wybrzeze Gdansk.

Cronica zile»
La București au început, marți,
lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a
Comisiei economice mixte româno—
americane.
CeJt; două delegații, conduse de
Ilie Văduva, ministrul comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și de Clarence Brown,
secretar adjunct pentru comerț al
S.U.A.. examinează stadiul actual al
relațiilor economice dintre cele două
țări, posibilități de dezvoltare, in
continuare, a colaborării și cooperă
rii economice româno—americane in
domenii de interes comun, de lăr
gire și diversificare a schimburilor
reciproce de mărfuri.
A fost prezent Roger Kirk, am
basadorul. S.U.A. la București.
,
A
Cu prilejul vizitei în țara noastră
a unei delegații culturale din R.S.F.
Iugoslavia, ambasadorul acestei țări
Ia București, Boro Denkov, a oferit,
marți, un cocteil, la care au partici
pat membri ai conducerii Ministe-

rului Afacerilor Externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de știință, cultură și artă, .ziariști.
*
La sala Dalles din Capitală a fost
deschisă, marți, expoziția de foto
grafii ..Japonia ’71—’84 omul și
viața”. Organizată in cadrul relați
ilor de colaborare bilaterală, expozi
ția oferă o imagine cuprinzătoare a
Japoniei contemporane, a culturii și
civilizației acestei țări, infățișînd
aspecte din viața poporului japonez.
La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ministerului Aface
rilor Externe. I.R.R.C.S., oameni de
artă și cultură, un numeros public.
Au fost prezenți Masanari Ozaki,
ambasadorul Japoniei la București, și
membri ai ambasadei, precurp și șefi
de misiuni diplomatice, membri ai
corpului diplomatic.
(Agerpres)

PREȚUIREA MUNCII
se așteaptă mai mult și, drept re
zultat, iși pune la bătaie toate cu
noștințele, toată energia pentru a
aparte se cuvine făcută rubricii „Săr
confirma, pentru ă reuși”.
bătoritul săptăminii”. de la panoul
de onoare al întreprinderii. Aici, de
Sentimentul utilității, al meritelor
ani buni, săptămină de săptămină,
cîștigate pe drept in competiția
se afișează fotografia cite unui frun
muncii. Iată două idei pe care le-am
taș, însoțită de citeva rinduri care
decupat din răspunsurile primite.
explică... pretextul : o realizare deo
Deci încurajarea, aprecierea colecti
sebită, rotunjirea unei virste de
vă nu de , dragul încurajării. Si nici
viață sau de muncă in întreprindere
pentru exacerbarea unor rezultate pe
etc. în lungul timpului, in chenarul
temeiuri subiective — de prietenie
„Sărbătoritul săptăminii”. au fost
ori aranjate la un... pahar — după
trecuți și Ion Schiau, și Mircea Stlncum nici minimalizarea lor, „vărsa
ghe, Emilia Dumitrescu ori Aladăr
rea” otova in contul colectivului,
Buze, Ion Rădulescu sau Martin- cum se mai obișnuiește, prilej și pen
Gyor... Cultivarea acestui interes con
tru cei cu mai puține merite să se
stant pentru propria valoare reprezin
nundrească. Fac și ci parte din co
tă o „provocare” și un reproș la adre
lectivul unde performanțele sint
sa atitor panouri goale ori cu fotogra
adunate Ia grămadă, nu ? Asemenea
fii îngălbenite, scorojite de anotimpuri
„motivații", și altele, desigur, expli
și dezinteres pe care le întîlnim nu o
că într-o oarecare măsură „grila ni
dată in intreprinderi ori in centrul
velatoare” cu care se operează incă
unor localități. Asemenea ~ imagini
în destule colective de muncă și
numesc nu numai neglijentă in folo
unde succesele sint prezentate doar...
sirea unor mijloace care și-au dove
per global, unde autorii lucrurilor
dit eficacitatea pe linia modelării
deosebite nu sînt cunoscuți, rezulta
atitudinilor, ci și o lipsă de respect
tele atinse de ei nu’ constituie pri
pentru oameni merituoși, pentru per
lej de acțiuni pentru stimularea mo
formerii muncii care se ridică din
rală, pentru generalizarea largă a
anonimat zi de zi.
ceea ce este valoros.
A doua categorie de răspunsuri la
Mai mult chiar prevalîndu-se de
întrebarea noastră a fost : „Cunosc
învestirea cu diverse funcții în or
fruntașii din performantele lor”.
ganismele democrației muncitorești,
Din această afirmație se poate ex
nesocotind datoriile învestiturii, unii
trage o idee cu vaîoare deosebită :
oameni cred că pot aprecia arbitrar
„urcarea” in panoul de onoare al
un merit sau altul, pot anula prinsecției sau întreprinderii — ori in
țr-o măsură
„organizatorică”, la
darea de seamă a organizației de
constatarea unei abateri oarecare, o
partid, C.O.M., grupei sindicale etc.
viață de activitate cinstită, plină de
— nu-i numai un prilej festiv. Sigur
merite. O greșeală măruntă nu poa
că și aceasta iși are rolul său bine
te. in nici un caz. să ..destituie” din
determinat, de necontestat. Oricum
meritele indubitabile, cîștigate in ani
însă, nu-i un fapt in sine. Evidenție-.
lungi de eforturi, de perfecționare,
rea trimite la om. dar și la o reușită
de strădanie pentru a atinge perfor
deosebită. La o experiență și la me
manțe. E de la sine înțeles că nici
tode de muncă care presupun schimb
o abatere nu trebuie trecută cu vede idei, stimularea interesului pen
derea. Că orice derogare de la letru a urma exemplul cutăruia ori
gile țării, de la normele morale ale
cutăruia ajuțis, prin merite, in stima
vieții noastre trebuie criticată., Dar
colectivității. Popularizarea perfor
lucrul acesta se cuvine făcut cu dismerilor și a performanței lor nu se
cernămintul necesar, cu grija de a
face așadar de dragul publicității
asigura protecția valorii acumulate,
pur și simplu, ci pentru a pune in
fructificarea ei și mai deplină și nu
mișcare mecanismele emulației, pen
prin aruncarea brutală, peste bord, a
tru .a stirni dorința autodcpă.șirii. Și,
unui trecut de muncă probat prin ,
• iii'.egală măsură, de a propune, mai.', fapte"’ că fiind deosebit de util socie
hies pentru- tinerii- afla ți: la primii: tății, "progresului. Acțiunile volunta
■fxișirtn activitatea de producție. mo-.„a riste s-au ’ răzbunat intotdeaiina.-. aii
dele viabile, exemplare, demne de
pierdut destui oameni valoroși pen
urmat.
tru a le mai putea admite, ingădui.
SA SIMȚI MEREU ALĂTURI
„SOCOTIȚI STIMULATOR CLI
UMĂRUL TOVARĂȘILOR TAI. Una
MATUL DE MUNCA DIN ÎN
din întrebările care a stirnit opinii
TREPRINDEREA DUMNEAVOAS
exprimate cu franchețe a fost :
TRĂ ?“ Este ultima întrebare-test pe
„Dacă în activitatea dv. de produc
care am pus-o la întreprinderea „Hi
ție simțiți nevoia încurajării ?“ Evi
dromecanica”. Multitudinea răspun
dent că întrebarea a fost adresată,
surilor a adus-o la același numitor
înainte de toate, celor care și-au pro
Gheorghe Drăghici, strungar in sec
pus și iși propun necontenit să ob
ția sculărie. deținătorul locului doi
țină ceva deosebit, să afirme o Idee
în întrecerea socialistă pe luna mar
ori o tehnologie nouă. Cu alte, cu
tie : „Cind in întreprinderea noastră
vinte. oamenii care se confruntă cu
funcționează atîtea forme de stimu
probleme, care iși pun ei înșiși pro
lare morală, eu zic că da, se poableme. „De ce ne bucură un cuvînt
te vorbi despre un climat de munde apreciere, de încurajare ? încer
că stimulator”.
ca să explice maistrul Mihai Pliot.
Despre formele evocate de StrunPentru că, de regulă, omul care se
gar discutăm cu loan Dragu, secreangajează la un lucru deosebit o
tarul comitetului de partid, președin
face din proprie inițiativă. Obstaco
tele consiliului oamenilor muncii :
lele cu care se confruntă sînt nu
— Unele dintre ele le-ați văzut in
meroase, uneori greu se dibuie calea
secții și la intrarea în întreprinde
pentru depășirea lor. Un cuvint de
re : panouri „la zi” cu cîștigâtorii inapreciere rostit la timp creează con
trecerii socialiste, cu inovatorii și in
vingerea că nu este singur pe dru
ventatorii, clasamentele lunare din
mul de luptă ales, că și alții, din jur,
secții,
„Sărbătoritul săptăminii”, săr
cred in reușită, sint gata să-l aju
bătorirea
ieșirii la pensie etc. Sâ nu
te. După cum indiferența, lipsa de
se înțeleagă din toate acestea că for
receptivitate și solicitudine pot de
mele de stimulare morală Ia care
zarma. descuraja. Da, avem nevoie
noi facem apel ar fi „rezervate” nu
de exprimările spontane de prețui
mai veteranilor uzinei. Succesele ti
re. de sprijinul moral al tovarășilor
nerilor se bucură in egală măsură de
noștri de muncă”.
apreciere, sînt larg popularizate, sti
însoțim pledoaria maistrului cu un
mularea morală afirmindu-și și aici
înscris pe un panou aflat chiar la
virtuțile formative, de promovare a
locul discuției : „Știați că atelierul
unor atitudini de muncă înaintate. In
condus de maistrul Pliot Mihai a
prezent ne preocupă aprecierea
realizat _ turbosuflanta cu numărul
promptă a unor rezultate, performan
4 000 ?“'Cei care, eventual, nu știau.
te, de natura celor intilnite la turboaflă trecind pe aici. Turbosuflanta cu
suflante, in atelierul maistrului Mi
nr. 4000, da, o performanță. Nu nu
hai Pliot, ori al lui Dragu Ispas, de
mai de ordin cantitativ. Despre sal
la convertizoare, unde atingerea unor
tul calitativ, de la seria zero pînă
jubilee de producție a fost operativ
la seria prezentului, s-ar putea scrie
înregistrată, popularizată, O recentă
o carte. O carte concentrată aici in
măsură întreprinsă de noi a fost
enunțul care începe cu : „Știați
aceea de a da „in stăpinire" cite o
că ?...“
?i pe săptămină unei secții... stația
„încurajarea In dorința noastră de
noastră de radioficare. In ziua cu
autodepășire, de stingere a perfor
pricina se transmite muzică la cere
manței — este de părere Boze Ala
rea oamenilor din secție, „reportajul
dăr, om cu 35 de ani la activ In uzi
de la fața locului” etc.
nă. strungar de clasă — arată și ce
Fără îndoială, stimularea molorlalți un drum. Un drum al sti
rală se constituie, In astfel de immulării meritelor In muncă. Omul se
prejurări, într-o puternică pîrghie de
simte util, are convingerea că se
pun speranțe in el, că de la dinsul
progres.
(Urmare din pag. I)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.P. CHINEZA

Cetăți ale luminii pe Fluviul Albastru
îndiguirea si stăvilirea fluviului
Changjiang (Fluviul Albastru) pe
lungimea celor 6 300 km ai cursu
lui său — cel mai lung fluviu din
China și al treilea din lume — a
fost visul de veacuri al poporului
chinez. Barajul de la Gezhouba,
construit pe cursul inferior al flu
viului. in zona cunoscută sub nu
mele de „Trei Dcfilee”, a transpus
această aspirație in realitate. Pri
ma hidrocentrală din cadrul aces
tei construcții, cea mai mare, din
China, a fost pusă in funcțiune, iar
a doua se află in curs de finalizare.
Prin ridicarea barajului principal,
in lungime de peste 2,6 km, s-a
creat un lac de acumulare care
captează apele dintr-o zonă de cir
ca 1 milion kmp.
Construirea barajului a avut ca
prim obiectiv crearea unei noi și
puternice surse de energie electri
că, atit de necesară îndeplinirii
programului de dezvoltare a țării
și. totodată, stăvilirea frecventelor
inundații de aici prin crearea unui
întins sistem de irigații, precum și
îmbunătățirea condițiilor de navi
gație pe apele fluviului. La în
cheierea lucrărilor, cele două hi
drocentrale vor produce 15.7 mi
liarde kWh energie electrică anual,
adică de peste trei ori mai mult

decît capacitatea energetică a tării
in anul 1949.
A doua hidrocentrală, aflată într-un stadiu avansat de construcție,
dispune de 14 unități electrogeneratoare. din care 4 au început să fur
nizeze electricitate anul trecut, iar
celelalte 10 vor fi terminate pină
la începutul anului viitor. Pe mă
sura înaintării lucrărilor, fondurile
investite se amortizează de către
generatoarele intrate in functiuile
anterior. Specialiștii estimează că.
pînă în 1989. valoarea energiei elec
trice realizate va fi de aproape 5
miliarde yuani, ceea ce va per
mite amortizarea fondurilor înves
tite la puțin timp după încheierea
definitivă a întregii lucrări.
Ridicarea complexului hidroteh
nic de la Gezhouba a însemnat
acumularea unei valoroase expe
riențe in realizarea unor obiective
de asemenea proporții. Pe baza acestei experiențe și prin folosirea
venitului rezultat din exploatarea
complexului, șe va trece la reali
zarea unui proiect și mai îndrăzneț,
prevăzind construirea în amonte de
actualul baraj a unor hidrocentrale
și mai puternice pentru aprovizio
narea cu energie a economiei națio
nale, in plină dezvoltare, a R. P.
Chineze.

R.S. CEHOSLOVACĂ

Se extinde construcția de locuințe
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Cartierul Kramâre din Bratislava (capitala Slovaciei) - unul
mai moderne complexe de locuințe din țara

din
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R.P. GERMANA

Cel mai tînăr cartier al Berlinului
Hellersdorf este cel mai tînăr
district-al Capitalei R. D. Germane.
In fostul sat de la marginea ora
șului, in ultimii cinci ani au fost
construite 11 000 apartamente. în
prezent, in această parte a Berli
nului trăiesc 50 000 de oameni.
în perioada următoare, aici se

vor construi anual 8 000—9 000 de
locuințe și. in 1990, in districtul
Hellersdorf, cu o suprafață de
30 000 kmp, vor trăi 150 000 de oa
meni. Paralel cu construcțiile de
locuințe s-a acționat aici și pentru
ridicarea unor obiective social-culturale.

R.P.S. ALBANIA

Producții suplimentare
în unitățile economice
Uhitățile economice
din diferite regiuni
ale Albaniei au înre
gistrat
importante
succese In activitatea
desfășurată in pri
mele trei luni ale anu
lui. Conform datelor
publicate de nresa al
baneză. intreorinderile industriale din caoitala tării au indeplinit înainte de termen
sarcinile de plan, furnizind. totodată, o în
semnată producție su
plimentară. In același
timp, costurile de pro
ducție s-au situat sub
nivelul planificat.

Un bilanț fructuos a
fost înregistrat, intre
altele, in unitățile in
dustriale din districtul
Durres. care au depă
șit sarcinile de pro
ducție cu două săptâmini înainte de ter
men, realizind. in același timp, o produc
ție suplimentară de
citeva milioane de
leka.
în ultima vreme s-au
Înfăptuit, totodată, im
portante lucrări Ia cel
mai mare obiectiv energetic al acestui cin
cinal — hidrocentrala

de la Banja. Construc
torii hidrocentralei au
încheiat noi etaDe ale
Dregătirilor
pentru
înălțarea
baraiului.
'proiectat să aibă 100
metri înălțime. Con
struirea lui va necesi
ta 13 milioane metri
cubi de rocă si argi
lă. cantitate egală cu
materialele folosite la
barajele hidrocentra
lelor de la Fierza și
Koman, luate la un
loc. Lacul de acumu
lare al noii centrale
va avea o capacitate
de 700 milioane metri
cubi.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
Seria acțiunilor deosebite din
luna in curs se încheie cu „TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO”
de duminică 26 aprilie 1987. Ca de
fiecare dată. la acest gen de
tragere se atribuie importante și
numeroase ciștiguri. constînd in
autoturisme „Dacia 1300“. excursii
peste hotare și mari sume de bani.
Formula tehnică este atractivă,

avînd în vedere cele 7 extrageri,
în două faze, cu un total de 66
de numere. Extragerile fiind lega
te cite două (la faza'I) sau cît»
3 (la faza a II-a) se ciștigă și cu
3 numere din 18, și respectiv, 24
extrase.
Ultima zi pentru procurarea bi
letelor cu numerele favorite este
sîmbătă, 25 aprilie.
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CEREALE PE SOL MARIN.

Un excelent pat germinativ pentru cereale
se poate dovedi solul marin, pe care, in
mod obișnuit, cresc doar alge. Acest lucru
a fost demonstrat de un grup de oameni
de știință, care, anul trecut, au obținut o
bună recoltă de orz pe pămintul dislocat,
cu prilejul adincirii fundului mării in zona
portului Iujnii, de la Marea Neagră, nu
departe de Odessa. în U.R.S.S., pentru di
verse lucrări de amenajare portuară, se
transportă anual milioane și milioane de
tone de asemenea mii, la distanțe de zeci
de kilometri, în locuri speciale de depozi
tare. Iată însă că specialiștii Institutului
de transport maritim din Odessa au găsit o
bună întrebuințare acestor imense cantități
de pămint care scoteau din circuitul agricol
însemnate suprafețe. Ei au elaborat o teh
nologie de concentrare a solului dislocat
și de consolidare a acestuia In zonele de
coastă. Deocamdată, lanuri de cereale au
fost realizate pe asemenea soluri doar In
zona Adjalik. după ce sarea conținută le-a
fost neutralizată printr-un tratament spe-

cial. în perspectivă, cu ajutorul pămintului dislocat de pe fundul mării se vor
acoperi ripe, se vor nivela terenuri acci
dentate. după care se vor cultiva plante
agricole. Totodată, aceste păminturl fertile
vor putea fi folosite pentru îmbogățirea
solurilor sărace.

• RADIOGRAFII NEUTRONI
CE. în premieră mondială, firma „Japan
Steel Works" folosește cu succes metoda
radiografiei neutronice. Printre avantajele
acesteia se înscrie și posibilitatea de depis
tare a oricăror defecte ale suprafeței inte
rioare a țevilor metalice, precum și ale re
zervoarelor cu pereții din metale grele, din
plumb, bunăoară, in care se depozitează
combustibil, rășini sintetice și alte mate
riale pretențioase. Așadar, prin radiografia
neutronică se pot depista defecte nereperabile prin metoda defectoscopiei Roent
gen.

• TENDOANE

ARTIFICIALE,

întreprinderea de articole medicale de pe
lingă Centrul național de cercetare-dezvol-

tare a industriei de tricotaje din Lodz a ’ captatorl senzoriali perfecționați va re
Înscris, de curînd. în nomenclatorul său de pera, tăia și așeza tn lădițe ciorchinii în
fabricație noi țesături biomedicale cu uti tregi. El urmează să fie utilizat in primul
lizare in chirurgia sistemului cardiovascu rind In viile cu struguri de masă.
lar. în ortopedie, oftalmologie și în alte
• LUMINA Șl VIAȚA. Pentru edomenii ale medicinii. Alături de proteze
de vase sanguine simple șl bifurcate, de fectuarea vitalei fotosinteze, plantele foproteze de ligamente, de tendoane și de tosintetice au nevoie de o anumită can
mușchi, aici se fabrică și materiale folo- titate de lumină. Pină nu de mult, specia
site In plastia cutiei craniene. Totodată, din liștii considerau că atunci cind proporția
fibre de poliamide ți poliester se realizează de lumină solară scade sub 1 la sută, fotoți filtre pentru dispozitivele de transfuzie sinteza nu se mai poate produce. Recent
a sîngelui, piele sintetică pentru acoperi Insă, cercetători ai Institutului „Smithso
rea provizorie a rănilor și pansamente spe nian” din Washington au descoperit alge
ciale caracterizate printr-o elasticitate deo fotosintetice care se dezvoltă foarte bine
sebită.
chiar la 268 metri, tn adîncuî oceanului, cu
numai 0,0005 la sută din lumina solară pri
• ROBOT CULEGĂTOR ? Ca mită la suprafața acestuia. Respectivele
urmare a unul contract Încheiat intre mai alge roșii, descoperite in apele foarte lim
multe firme din Franța, la Montpellier se pezi care scaldă țărmurile insulelor Baha
va realiza in curînd un robot specializat mas, acoperă platouri stîncoase la adintn culesul mal eficient al viilor. Spre deo oimi de pînă la 268 metri.
Pentru a beneficia la maximum de rarii
sebire de actualele mașini de cules via. care
scutură butucii și culeg boabele, noul ro fotoni care ajung la asemenea adincimi,
bot înzestrat cu vedere artificială si cu aceste alge, în Ioc să formeze depuneri pe

roci, Ia fel ca algele din speciile înrudite
ce se dezvoltă in ape adinei, prezintă
o organizare deosebită. Celulele lor se
dispun In coloane orientate in așa fel tncit să capteze o cantitate cit mai mare de
lumină. Existența acestor alge și organi
zarea lor deschid un nou capitol asupra
posibilităților de dezvoltare a vieții In
condiții de Iluminare extrem de redusă.

• LA CONCURENȚĂ CU MI
CROBII. „Nu li se pot reproșa micro
bilor ți virusurilor toate maladiile ce afec
tează omenirea”, se poate citi in „Sântă
du monde”, revistă publicată de Organi
zația Mondială a Sănătății. Există și o
serie de boli create chiar de către om.
printre cele mai cumplite dintre acestea
figurind toxicomaniile datorate tutunului,
alcoolului și îndeosebi drogurilor. Numi
torul lor comun este că pot fi prevenite.
Tocmai aceasta constituie tema căreia re
vista citată îi consacră un întreg număr
al său. Articolele se referă Ia modalitățile
prin care tinerii pot fi convinși să nu

fumeze, înainte de a li se crea obișnuința
fumatului, la influentele negative ale alcoolului și drogurilor asupra conducătorilor auto, la necesitatea intensificării eforturilor de combatere a narcomaniei etc.
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• CONTROL NEDISTRUCTIV.
în Anglia se află tn curs de afirmare o
nouă metodă de verificare a conductelor.
canalelor, țevilor și tuburilor folosite pentru transportul și drenajul lichidelor. Cum
se procedează ? O cameră de luat vederi,
plasată pe o tijă semirigidă, de 150 metri
lungime, din material plastic, ranforsată cu
fibre de sticlă, se conectează la un aparat
de control. Camera este purtată de-a lungul
conductei, cu ajutorul tijei, suficient de
flexibilă pentru a putea fi îndoită pînă la
90 de grade. Aparatul de control, de greutate redusă, este prevăzut cu un ecran cu
diagonala de 20 cm, pe care se transmit
continuu imaginile surprinse. Camera de
luat vederi are un radiotransmițător care
permite ca la suprafață să se știe poziția
ei exactă, astfel incit să nu se facă săpaturi acolo, unde nu este cazul.
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Difuzarea la O.N.U. a textului recentei
propuneri a statelor participante
Prezentarea poziției României, a tovarășului
la Tratatul de la Varșovia
Nicolae Ceausescu, privind problemele
LUCRĂRILE REUNIUNII CONSILIULUI DE INTERACȚIUNE

1

vieții internatinnale - dezarmare, pace,
dezvoltare
KUALA LUMPUR 21 (Agerpres).
— In cadrul sesiunii internaționale
a Consiliului de Interacțiune, care
reunește foști șefi de stat sau de
guvern de pe toate continentele, to
varășul Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a pre
zentat poziția României, a pre
ședintelui. Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la dezarmare, reducerea cheltu
ielilor militare, securitate și pace,
precum și la problemele subdezvol
tării și noii ordini economice inter
naționale.
Președintele României,
Nicolae Ceaușescu — a arătat vor
bitorul — apreciază că problema
fundamentală a epocii contemporane
o constituie oprirea cursei înarmă
rilor, încetarea experiențelor cu ar
mele nucleare, trecerea ia dezarma
re nucleară, pînă la eliminarea com
pletă a armelor nucleare, reducerea
substanțială a armamentelor con
venționale, instituirea unui control
internațional strict asupra oricăror
măsuri de dezarmare, in vederea
asigurării unui climat de încredere
și securitate, de pace și colaborare
in întreaga lume.
Reducerea substanțială a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor
militare, sub un control strict, care
să asigure echilibrul de forțe la un
nivel cit mai scăzut — a continuat
vorbitorul — reprezintă o necesitate
vitală pentru pacea în Europa și in
întreaga lume. în legătură cu aceas
ta, România a adresat în mod repe
tat. altor țări apelul lâ înghețarea și
reducerea cheltuielilor militare și a
procedat ea însăși, in mod unilateral,
la sfirșitul anului 1986, la reducerea
cu 5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare.
Dialogul politic, negocierile pot și

trebuie să fie sprijinite prin acțiuni
pozitive, care să favorizeze condiți
ile necesare pentru ajungerea la în
țelegeri privind reducerea cheltuieli
lor militare, a armamentelor, atit
nucleare cit și convenționale. Româ
nia se pronunță ferm pentru ca pro
blemele litigioase, diferendele dintre
state să fie soluționate exclusiv pe
calea înțeleaptă a negocierilor, a
tratativelor.
*
Alături de problemele dezarmării
— a subliniat vorbitorul — proble
mele subdezvoltării ocupă un loc de
o deosebită importantă in viata in
ternațională. Este imperios necesar
să fie sporite eforturile pentru li
chidarea subdezvoltării și solutiona
rea globală, in cadrul unor tratati
ve între țările dezvoltate și cele în
curs de dezvoltare, a problemelor
care confruntă economia mondia
lă. Ar fi necesară organiza
rea unei conferințe internaționale
in cadrul O.N.U., la care să parti
cipe si țările in curs de dezvoltare
și cele dezvoltate. în acest cadru
■trebuie examinate toate problemele,
inclusiv cea a datoriilor externe ale
țărilor în curs de dezvoltare. Este
în interesul tuturor statelor. îndeo
sebi al celor dezvoltate, să se ajun
gă prin negocieri la soluții reciproc
acceptabile care să deschidă calea
progresului economic și social al ță
rilor in curs de dezvoltare. Ia in
staurarea unei noi ordini economice,
a unor relații noi. bazate pe deplină
egalitate și echitate intre toate sta
tele lumii — a relevat în încheiere
vorbitorul.
Poziția României, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. cu privire la
■principalele probleme ale vieții in
ternaționale a fost primită si apre
ciată cu deosebit interes de participanții la reuniune.

HAVANA

ConferințaI ministerială a „Grupului celor 11“
HAVANA 21 (Agerpres). — Luînd
cuvintul in ședința de deschidere a
Conferinței ministeriale a „Grupului
celor 77“, Fidel Castro, prim-secretar
al C.C. al P.C. din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Republicii
Cuba, s-a referit la urmările pe care
le au asupra țărilor in curs de dez
voltare politica protecționistă și
schimburile economice neechitabile
promovate de țările capitaliste dez
voltate, relatează agenția T.A.S.S.
El a subliniat că reuniunea se des
fășoară într-o perioadă în care ac
tuala ordine economică internațio
nală blochează mai mult ca oricind
procesul de dezvoltare a „lumii a
treia". în acest context, vorbitorul
s-a referit la importanța soluționă
rii problemelor datoriilor externe
ale țărilor în curs de dezvoltare.
Analizînd actuala stare a comer
țului internațional. Fidel Castro a

subliniat că scăderea pronunțată a
prețurilor la produsele exportabile
de t>ază ale țărilor în curs de dez
voltare are grave urmări asupra
economiilor țărilor respective.
în continuarea lucrărilor reuniunii
ministeriale a „Grupului celor 77“,
de la Havana, vorbitorii s-au pro
nunțat în favoarea instaurării unei
noi ordini economice internaționale,
pentru soluționarea echitabilă a pro
blemei datoriei externe a țărilor in
curs de dezvoltare, informează agen
țiile Prensa Latina și Taniug. Relevind că U.N.C.T.A.D. constituie ca
drul cel mai adecvat pentru desfășu
rarea dialogului Nord-Sud, ei au
subliniat necesitatea unității de ac
țiune a statelor „lumii a treia" in
vederea soluționării dificultăților cu
care se confruntă, realizării platfor
mei politice a grupului în perspecti
va celei de-a VII-a sesiuni a
U.N.C.T.A.D.

In problema moratorium asupra cheltuielilor militare

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Textul transmis de România la
București, la 9 aprilie a.c.. reprezen
tanților diplomatici ai statelor mem
bre ale N.A.T.O. în problema moratoriului asupra creșterii cheltuielilor
militare — propunere a statelor
participante la Tratatul de la Varșo
via — a fost difuzat la Organizația
Națiunilor Unite ca document oficial
al Adunării Generale si al Consiliu
lui de Securitate ale O.N.U.
..Pornind de la poziția lor princi
pială in problema dezarmării, țările
participante la Tratatul de la Var
șovia se adresează țărilor N.A.T.O.
cu chemarea ca statele celor două

MOSCOVA;

alianțe să instituie, pe bază de re
ciprocitate. un moratoriu de 1—2 ani
asupra creșterii cheltuielilor lor mi
litare. O asemenea măsură ar favo
riza începerea de negocieri concrete
in problema reducerii forțelor arma
te si armamentelor convenționale în
Europa, ar crea condițiile necesare
pentru trecerea ulterioară la redu
cerea efectivă a cheltuielilor milita
re ale statelor participante la cele
două alianțe politico-militare. Ea ar
contribui la întărirea încrederii
intre state, la îmbunătățirea situației
politice si economice in lume" — se
arată in document.

Convorbiri sovieto — polone

.MOSCOVA 21 (Agerpres). — La
Moscova au avut loc, marți, con
vorbiri între Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
și Wojciech Jaruzelski, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P.. președinte
le Consiliului de Stat al R. P. Po

lone, sosit intr-o scurtă vizită de
lucru in capitala Uniunii Sovietice.
In aceeași zi, cei- doi conducători
au. semnat, la Kremlin. Declarația
cu privire la colaborarea sovietopolonă in domeniile ideologiei, știin
ței și culturii, relatează agenția
T.A.S.S.

Serioase dificultăți economice
în țările Americii Latine
Concluzii ale raportului anual al Băncii interamericane
de dezvoltare
WASHINGTON 21 (Agerpres). —
Pentru a atinge un nivel adecvat de
creștere economică, statele latinoamericane au nevoie, pină la sfîrșitul acestui deceniu, de noi și semni
ficative investiții in capacități pro
ductive — se arată în raportul anual
pe 1986 al Băncii interamericane de
dezvoltare, dat publicității la Wa
shington.
După cinci ani de dificultăți eco
nomice, eșecul eforturilor de a se
găsi sumele necesare in acest sens
rămine o principală preocupare a ță
rilor din regiune — apreciază docu
mentul. In mod deosebit, se atrage
atenția asupra faptului că veniturile

obținute din export și o parte sub
stanțială din fondurile provenite
prin acumularea internă au fost uti
lizate pentru acoperirea unei părți a
serviciului datoriei. In același timp
însă, datorită prevederilor cu carac
ter protecționist impuse de țările in
dustrializate, accesul produselor sta
telor latino-americane pe piețele
acestora s-a diminuat, concomitent
cu reducerea afluxului de capital.
Pe ansamblul statelor latino-ame
ricane, în 1986 s-a înregistrat, în
medie, o rată de creștere de circa
4 Ia sută, comparativ cu 3,5 la sută
în 1985.

Programul noului guvern italian
ROMA 21 (Agerpres). — Primul
ministru al Italiei, Amintore Fânfani,
a prezentat in Camera deputaților
programul noului guvern alcătuit din
democrat-creștini și independenți. El
a evidențiat pozițiile divergente din
tre partidele ce au format majorita
tea guvernamentală (democrat-creștin. socialist, socialist-democratic,
republican și liberal) in legătură cu
referendumurile asupra unor proble
me. juridice și economice, fixate
pentru 14 iunie. Vorbitorul și-a ex
primat convingerea că „numai o
grupare majoritară clară, puternică
și operativă poate înfrunta dificultă
țile obiective" existente. susținînd
necesitatea unui guvern bazat pe un
program politic precis. Fanfani a
amintit că șeful statului are dreptul
acordat de Constituție de a chema
poporul să decidă în cazul în care
nu există o posibilitate de rezolvare
a crizei politice, relevă agenția
A.N.S.A.

Abordînd o serie de probleme ex
terne. primul ministru a subliniat
„interesul nemijlocit, deosebit de
mare" al Italiei pentru un eventual
acord cu privire la lichidarea rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune din Europa. El a arătat că
noul cabinet intenționează sâ acorde
o atenție specială tendințelor poziti
ve ce s-au manifestat in ultima vre
me pe planul dezvoltării relațiilor
Est-Vest și perspectivelor apărute in
domeniul, dezarmării, relatează agen
ția T.A.S.S.
Analizînd primele reacții ale deputaților față de discursul lui Fan
fani, agenția A.N.S.A. evidențiază
faptul că numai Partidul DemocratCrestin s-a exprimat in favoarea
propunerilor conținute în programul
cabinetului. Deputății comuniști au
declarat că vor prezenta o moțiune
de neîncredere în guvern.

Consultări politice
sovieto-chineze

La sediul Organizației Națiunilor Unite din New York au început
marți lucrările ultimei sesiuni a COMITETULUI PREGĂTITOR AL CON
FERINȚEI INTERNAȚIONALE PRIVIND DEZARMAREA ȘI DEZVOL
TAREA. Inițiată printr-o rezoluție a celei de-a 39-a sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U,, din 1934, conferința urma să se desfășoare la Paris in
vara anului trecut. La cererea Franței s-a aminat atit locul, cit și data
de desfășurare a acesteia, la ultima sesiune a Adunării Generale hotărindu-se ca ea să se desfășoare la New York, intre 24 august — 11 sep
tembrie a.c. Tot cu acest prilej s-a decis ca intre 21 aprilie — 1 mai
să aibă loc și o nouă sesiune a comitetului pregătitor — compus din 54
de state, intre care și România — cea care s-a deschis ieri.
Pe ordinea de zi a proiectatei
conferințe se vor afla probleme le
gate de raportul dintre dezarmare și
dezvoltare, sub toate aspectele și
dimensiunile sale, de implicațiile
cheltuielilor militare — îndeosebi ale
statelor deținătoare de arme nuclea
re sau puternic înarmate — asupra
economiei mondiale și de măsurile
ce se impun pentru ca măcar o par
te din resursele irosite pentru înar
mări să fie folosite în scopul dez
voltării, în primul rînd al progre
sului țărilor in curs de dezvoltare.
Aceste aspecte sint cuprinse într-o
serie de documente de lucru, pregă
tite și discutate de comitetul pregă
titor cu prilejul celor trei sesiuni
anterioare și care vor fi definitivate
acum, precum și de către o serie
de organizații și instituții speciali
zate ale O.N.U. sau alte organisme
neguvernamentale. între aceste do
cumente se află și Declarația comu
nă a grupului de experți din dife
rite țări ale lumii, .reunit la New
York in primăvara anului trecut cu
scopul de a studia raportul existent
între dezarmare și dezvoltare.
Așa cum este bine știut, in spiri
tul unei înalte răspunderi pentru
asigurarea condițiilor de liniște și se
curitate necesare operei de edificare
a noii societăți pe pămîntul patriei,
pentru apărarea aspirațiilor de pace

șl progres ale tuturor popoarelor,
partidul și statul nostru au înscris
înfăptuirea dezarmării ca unul din
obiectivele programatice ale întregii
politici externe a României socialis
te. Militînd consecvent pentru curma
rea spiralei tot mai vertiginoase a
înarmărilor, mai ales nucleare, pen
tru salvgardarea dreptului suprem
al popoarelor Ia viață, la existență
liberă și demnă, țara noastră, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au pro
pus de-a lungul anilor ample și cu
prinzătoare programe de acțiune în
domeniul dezarmării, care au înscris
permanent, la loc de frunte, oprirea
cheltuielilor irosite pentru înarmări,
reducerea acestora și utilizarea lor
în scopuri constructive, pentru pro
gresul economic, social al tuturor
popoarelor. Pronunțîndu-se în per
manență pentru reconversiunea chel
tuielilor militare, secretarul general
al partidului a pornit și pornește de
la considerentul că între cursa înar
mărilor șl progresul popoarelor exis
tă un raport invers proporțional,
sporirea cheltuielilor militare reprezentînd unul din cele mai importante
obstacole în calea lichidării subdez
voltării. a marilor decalaje care des
part țările bogate de cele sărace. Și
dimpotrivă, reducerea bugetelor mi
litare ar fi de natură să impulsio
neze procesul dezvoltării în toate

țările, îndeosebi în cele rămase în
urmă, să asigure propășirea aces
tora.
Dezbaterile care au avut loc pe
această temă la ultima sesiune a
Adunării Generale a O.N.U., precum
și in cadrul sesiunilor precedente
ale comitetului pregătitor al viitoa
rei conferințe au pus, o dată mai
mult, în evidență actualitatea deose
bită pe care o prezintă propunerile
de înlocuire a programelor de înar
mare cu programe de dezvoltare
economico-socială. S-a reliefat astfel
că nicicînd n-au fost irosite în lume
atîtea fonduri în scopul creării de
mijloace distructive, tot așa cum
niciodată n-au existat atîtea nevoi
acute privind dezvoltarea economi
co-socială a popoarelor, mai ales în
condițiile accentuării subdezvoltării
pe planeta noastră.
r Potrivit studiilor O.N.U și altor
foruri internaționale, dacă la înche
ierea celui de-al doilea război mon
dial bugetele militare ale statelor
totalizau circa 50 de miliarde de
dolari anual, în prezent această
cifră este de 20 de ori mai mare,
depășind 1 000 miliarde dolari. Este
vorba de o sumă egală cu aceea a
datoriilor externe a țărilor în curs
de dezvoltare, datorii care au înce
tinit sau chiar blocat procesul creș
terii economice în majoritatea covirșitoare a statelor respective, in
perimetrul cărora trăiesc peste două
treimi din omenire.
înarmările deturnează anual de la
rosturile lor firești între 5 și 8 pro
cente din producția mondială. Se es
timează, totodată, că 2 pînă la 11 Ia
sută din producția mondială a unui
grup de 14 minerale neenergetice
este utilizată in scopuri militare.
Pentru aluminiu, cupru, nichel și
platină consumul militar depășește

ALGER 21 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor celei de-a 18-a sesiuni
a Consiliului National Palestinian,
participanții au fost salutați de o
serie de delegații străine și repre
zentanți ai unor organizații interna
ționale.
In numele Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, al se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in ședința
de marți, tovarășul Miu Dobrescu.
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a adresat
participanților la sesiune, intregului
popor palestinian prieten un călduros
salut tovărășesc, împreună cu cele
mai bune urări de succes în desfă
șurarea lucrărilor.
Folosim acest important moment
din viața poporului palestinian pen
tru a releva cu satisfacție relațiile de
strinsă prietenie, colaborare și soli
daritate militantă dintre Partidul Co
munist Român și Organizația pentru
Eliberarea Palestinei, dintre po
poarele român și palestinian. Nu
meroasele intîlniri și convorbiri pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
le-a purtat cu tovarășul Yasser Ara
fat, precum și cu alți reprezentanți
ai O.E.P., cu membri ai Consiliului
Național Palestinian, au marcat
pregnant cursul mereu ascendent al
acestor raporturi. în folosul reciproc,
al soluționării constructive a proble
melor din Orientul Mijlociu, al cau
zei păcii și securității internaționale
— s-a relevat în cuvintul de salut.
Partidul Comunist Român, guver
nul și poporul român au acordat si
acordă un sprijin constant, perma
nent activității susținute a Consi
liului Național Palestinian, a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei,
în direcția realizării unității de voin
ță și acțiune a poporului palestinian
în lupta nobilă consacrată cuceririi
drepturilor sale inalienabile, înfăptui
rii aspirației sale legitime la autode
terminare, la dezvoltare liberă și in
dependentă. Urmărind cu deosebită
atenție evoluția situației din Orien
tul Mijlociu, România socialistă se
pronunță si acționează consecvent
pentru reglementarea politică, prin
tratative a problemelor, complexe din
regiune, a conflictului arabo-israelian, a cărui componentă esențială
o constituie problema poporului pa
lestinian. în virtutea poziției de
principiu a partidului și statujui nos
tru. președintele Nicolae Ceaușescu
subliniază necesitatea intensificării
eforturilor și acțiunilor politico-diplomatiice. a promovării de noi ini
țiative pentru soluționarea globală,
pe calea negocierilor, a situației din
Orientul Mijlociu, soluționare care
să ducă la retragerea Israelului din
teritoriile arabe ocupate în urma
războiului din 1967, la rezolvarea
problemei poporului palestinian —
prin recunoașterea dreptului său la
autodeterminare, inclusiv la crearea
unui stat propriu, independent — la
realizarea unei păci trainice si drep
te. menite să asigure integritatea,
suveranitatea și securitatea tuturor
statelor din regiune.

Supreme a R. P. D. Coreene
PHENIAN 21 (Agerpres). — La
Phenian au început marți lucrările
sesiunii Adunării Populare Supreme
a R.P.D. Coreene. La ședința de
deschidere a fost prezent Kim Ir
Sen, secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele
R.P.D. Coreene.
Deputății vor dezbate și adopta
proiectul celui de-al treilea plan de
șapte ani (pe perioada 1987—1993)
de dezvoltare a economiei naționa
le, raportul cu privire la îndeplini
rea bugetului de stat pe 1986 și bu
getul de stat pe 1987 — relatează
agenția A.C.T.C.

Larg

sprijin luptei

pentru independența

poporului namibian
HAVANA 21 (Agerpres). — Sam
Nujoma, președintele Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), intr-un interviu acor
dat agenției Prensa Latina, a arătat
că un număr din oe în ce mai im
portant de țări membre ale O.N.U.
se pronunță in mod energic in fa
voarea luptei drepte a poporului na
mibian și cer o strictă aplicare a re
zoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate, care reclamă acordarea fără
nici un fel de condiții a independen
ței Namibiei.

PANAMA

Apel la unitatea de acțiune
a forțelor progresiste
CIUDAD DE fANAMA 21 (Ager
pres). — Intr-un apel dat publicită
ții in capitala țării, Partidul Po
porului din Panama a chemat for
țele de stingă panameze să acțio
neze în direcția realizării unității lor
de acțiune, pentru crearea unei forțe
politice noi, care să lupte pentru
apărarea intereselor majore ale ma
selor largi populare panameze.

și progresului economico-social

NICOLAE CEAUȘESCU

P. C. R.

Sesiunea Adunării Populare

Reducerea cheltuielilor militare - cerință de bază a păcii
cererea totală a ansamblului țărilor
africane, asiatice și latino-americane.
Numărul oamenilor utilizați direct
sau indirect în activitatea militară
a atins, potrivit statisticilor. 100 de
milioane ; intre ei, 500 000 oameni de
știință și ingineri (circa 20 la sută
din oamenii de știință și inginerii de
pe glob) sint antrenați în activități
de cercetare și dezvoltare militară.
Și toate acestea se petrec în con
dițiile în care 800 pînă Ia 1 000 mi
lioane de oameni trăiesc în condiții
de sărăcie absolută, neputîndu-și în
destula foametea ; cînd 800 pînă la
1 000 de milioane de oameni sint
lipsiți de știința de carte ; cînd ma
ladiile de tot felul lși iau un tragic
tribut din rîndurile populației „lumii
a treia" ; cînd peste 2 miliarde de
oameni sînt lipsiți de apa potabilă.
„în lume — declara recent primul
ministru al . Republicii Zimbabwe,
Robert Mugabe — există 558 de sol
dați pentru 100 000 de persoane, dar
numai 85 de medici... Dacă intr-un
an ar fi consacrată numai a cincea
parte din cheltuielile militare pentru
lupta împotriva foametei, acest fla
gel ar dispărea pină in anul 2000“.
Toate acestea demonstrează preg
nant, așa cum se arată și in docu
mentele pregătite pentru conferință,
că nu există țară care sâ nu sufere
de efectele cursei înarmărilor și, ca
atare, să nu fie interesată în redu
cerea bugetelor militare. A pune ca
păt cursei înarmărilor, in primul
rind nucleare. înseamnă a elibera
imense resurse financiare, umane,
științifice, tehnice, stringent necesa
re pentru rezolvarea marilor proble
me ale omenirii, pentru asigurarea
progresului economic al tuturor po
poarelor. înseamnă, totodată. întoar
cerea la rațiune, la respectul pentru
om și nevoile lui.
Este Interesant de arătat că în pe
rioada 1946—1986, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat peste 60 de
rezoluții referitoare la legătura din
tre dezarmare și dezvoltare, la im
perativul alocării sumelor eliberate
prin măsuri de dezarmare progra
melor de dezvoltare economică și
socială a popoarelor. în acest răstimp
au fost avansate numeroase propu
neri concrete de către diferite state,
în primul rind în curs de dezvoltare.
De un larg răsunet s-au bucurat, în
acest cadru, inițiativele țării noastre
privind „Consecințele economice și

Cuvintul de salut al reprezentantului

MOSCOVA 21 (Agerpres). — în
perioada 14—20 aprilie, la Moscova
s-au desfășurat consultările politice
sovieto-chineze. Reprezentantul spe
cial al guvernului sovietic, Igor
Rogaciov, adjunct al ministrului
afacerilor externe al U.R.S.S., și re
prezentantul special al guvernului
R.P. Chineze, Qian Qichen, adjunct
al ministrului afacerilor externe, au
discutat aprofundat, într-o atmosferă
sinceră, de lucru, probleme privind
normalizarea relațiilor sovieto—chi
neze. conflictele regionale și alte
probleme de interes reciproc — re
latează agențiile T.A.S.S. și China
Nouă.
Părțile au efectuat un schimb de
păreri privind starea relațiilor bila
terale în domeniile politic. econo
mic. tehnico-știirițific, cultural și
altele și au reafirmat dorința co
mună de a depune eforturi pentru
îmbunătățirea și dezvoltarea în
continuare a relațiilor dintre cele
două țări.
S-a convenit ca o nouă rundă de
consultări să aibă loc la Beijing,
in luna octombrie 1987.

1N PREGĂTIREA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE PRIVIND DEZARMAREA Șl DEZVOLTAREA

„Reducerea cheltuielilor militare constituie o ne
cesitate obiectivă atit pentru oprirea generală a înar
mărilor, pentru a asigura pacea, cit și pentru ridica
rea nivelului de trai al popoarelor, pentru asigurarea
dezvoltării lor economico-s ociale“.

SESIUNEA CONSILIULUI NAȚIONAL PALESTINIAN

MOSCOVA

sociale ale cursei înarmărilor", ma

terializate intr-o serie de rapoarte
ale secretarului general al O.N.U.,
precum și cele avansate încă din
1975 in legătură cu reducerea siste
matică a bugetelor militare ale sta
telor și afectarea fondurilor astfel
eliberate în scopul dezvoltării. In
cadrul programului general de de
zarmare pe care-1 susține, țara noas
tră a propus ca pînă în 1990 să se
ajungă la diminuarea cu 25—30 la
sută a acestor cheltuieli, urmind ca
în perspectivă, pînă în anul 2000,
reducerea să atingă cel puțin 50 la
sută. Și, după cum se știe, îmbinînd
vorba cu fapta, România a efectuat
anul trecut o reducere cu 5 la sută
a efectivelor și armamentelor șl cu
aproape 10 la sută a cheltuielilor
militare, măsură ratificată cu însu
flețire de întregul popor prin refe
rendumul care a avut loc la 23 no
iembrie 1986.
Țara noastră se numără, de ase
menea, printre coautorii propunerii
recente a statelor participante la
Tratatul de la Varșovia către sta
tele membre ale N.A.T.O., prin care
se adresează chemarea de a se insti
tui, pe bază de reciprocitate, un mo
ratoriu de 1—2 ani asupra cheltuie
lilor militare. Este cum nu se poate
mai clar că materializarea acestei
propuneri ar duce Ia economisirea
unor importante mijloace financiare,
atit de necesare înfăptuirii unor im
portante proiecte civile.
Desigur, înghețarea și apoi redu
cerea cheltuielilor militare este o
sarcină de mare complexitate. La
sesiunile trecute ale comitetului pre
gătitor s-a reușit să se convină o
serie de elemente ce urmează a fi
incluse în documentul final al con
ferinței privind legătura dintre de
zarmare și dezvoltare. Acest proces
trebuie continuat, chiar dacă unele
state s-au retras de la conferință
sau și-au schimbat poziția favorabilă
manifestată inițial. Este convingerea
fermă a țării noastre că dacă se va
da dovadă de voința politică nece
sară, viitoarea conferință va putea,
prin documentele ce le va adopta,
prin realizarea unei înțelegeri între
statele participante și trecerea la
aplicarea lor, să înscrie o contribuție
importantă la declanșarea unui pro
ces care va corespunde intereselor
generale ale tuturor popoarelor.

Radu BOGDAN

în concepția României, care a pro
pus de la bun inceput convocarea
unei conferințe internaționale, solu
ționarea politică din Orientul Mijlo
ciu impune cu necesitate — cu atit
mai mult in actualele imprejurări
grave din regiune — organizarea
unei asemenea reuniuni, sub auspi
ciile O.N.U., care să ofere un cadru
favorabil tratativelor, conferinței, la
care să participe toate părțile inte
resate. inclusiv Organizația pentru
Eliberarea Palestinei — ca repre
zentant legitim al poporului pales
tinian. precum și U.R.S.S. și S.U.A.,
ceilalți membri ai Consiliului de
Securitate, alte state ce pot contri
bui pozitiv la rezolvarea probleme
lor si la instaurarea păcii in zonă.
Tara noastră sprijină, in acest sens,
■constituirea unui comitet pregătitor,
din care să facă, de asemenea, parte
atit O.E.P.. cit și Israelul.
Referindu-se la actualele împreju
rări internaționale, vorbitorul a
arătat că este mai necesar ca oricind
să se renunțe cu desăvîrșire la forță
și la amenințarea cu folosirea forței
in relațiile internaționale. Trebuie
făcut totul pentru soluționarea
numai și numai prin mijloace paș
nice. prin tratative, a conflictelor șl
problemelor litigioase din diferite
regiuni ale lumii.
în actualele condiții, deși situația
politică internațională este gravă,
considerăm că se impune, mai mult
ca oricind. întărirea unității și soli
darității tuturor forțelor progresiste,
revoluționare, pe plan național și in
ternațional in lupta pentru pace,
colaborare, libertate socială și inde
pendență națională, pentru o lume
mai bună și mai dreaptă.
In încheierea cuvintulul de salut
s-au adresat urări de succes deplin
lucrărilor sesiunii, exprimindu-se
convingerea că dezbaterile și hotăririle care vor fi luate vor contribui
Ia întărirea unității palestiniene, vor
crea noi posibilități de acțiune in
direcția insțaurării unei păci juste și
durabile in Orientul Mijlociu, care
să corespundă pe deplin intereselor
vitale ale. poporului palestinian, ale
celorlalte popoare din regiune, cauzei
generale a păcii și securității inter
naționale.
Membrii Consiliului Național Pa
lestinian, toți cei prezenți au primit
cu vie satisfacție și căldură salutul
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, al secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Aplauzele vii ale celor prezenți,
sentimentele de gratitudine exprima
te de președintele Consiliului Națio
nal Palestinian, șeicul Abdul Hamid
Al-Sayeh, de președintele Comi
tetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei. Yas
ser Arafat, au ilustrat, o dată in
plus, prețuirea deosebită de care se
bucură sprijinul prietenesc acordat
de România, personal de președin
tele Nicolae Ceaușescu, Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, cauzei
drepte a poporului palestinian, în
făptuirii drepturilor sale legitime, a
aspirațiilor sale naționale.

E DE PRESA

1

scurt

ÎNTREVEDERE. Președintele Pre' zidiului C.C. al U.C.I., Milanko
Renovița, s-a întîlnit la Belgrad
Icu președintele Partidului Revo
luționar din Tanzania, Julius Nyerere, interlocutorii exprimîndu-și
1 satisfacția față de evoluția rela
țiilor iugoslavo-tanzaniene. Au fost
discutate, de asemenea, probleIme privind cooperarea dintre
partidele și mișcările' progresis
te, în special din țările neali
niate, avînd drept scop instauI rarea unor relații politice și
economice internaționale echitabi
le și soluționarea mai eficientă a
I problemelor actuale ale dezvoltării
in statele nealiniate și în curs de
dezvoltare.

INTERVIU. Intr-un interviu aI cordat cotidianului kuWeitian „Al
Rai Al Aam", secretarul general
. al Ligii Arabe, Chedli Klibi, a
I arătat căf actualele evoluții din
• lumea arabă furnizează cadrul fa
vorabil convocării unei reuniuni
I arabe Ia nivel înalt. Potrivit agen
ției I.N.A., el a precizat că în
scurt timp vor fi inițiate contacte
Icu țările regiunii in scopul orga
nizării unei astfel de intîlniri.
Klibi a spus că încheierea cu
Isuooes a sesiunii Consiliului Na
țional Palestinian va putea con
tribui, într-o măsură substanțială,
la consolidarea unității arabe.

DECLARAȚIE. Președintele Adunării
Naționale Consultative
I (Majlis) din Iran, Hashemi Raf
sanjani, a arătat, cu prilejul
unei conferințe de presă, că si
tuația de tensiune din golf nu este
Iin interesul statelor din zonă, nici
al Occidentului. Referindu-se la po
sibilitatea restabilirii relațiilor dinItre Iran și S.U.A., el a afirmat că
aceasta depinde de atitudinea
Washingtonului. Opinînd că rela
țiile iraniano—americane „nu treIbuie să rămînă rupte la infinit",
Rafsanjani a menționat că resta
bilirea lor implică schimbarea ati| tudinii S.U.A. față de Iran.
I
FORȚELE MILITARE GUVER
NAMENTALE ALE MOZAMBII CULUI înregistrează noi victorii
| în acțiuni întreprinse împotriva
bandelor
criminale
antistatale,
sprijinite de regimul rasist sudafrican. După cum informează
agenția A.I.M., trupele guvernamentale au întreprins misiuni de
luptă, avansînd in două districte
din provincia Zambezia. Ele au
scos din luptă numeroși rebeli
Icare s-au dedat la acțiuni de sa
botaj și au terorizat populația
rurală.

I
I

ARESTĂRI. — Politia regimului
I sud-coreean a operat peste 350 de
arestări in cursul mitingului desIfășurat la Seul in memoria victi
melor răscoalei populare din I960.
1
PREȘEDINTELE ITLIPINEI.OR,
I Corazon Aquino, a anunțat că la
' 24 august acest an se vor desfășura
alegeri locale, informează agenția
I filipineză de presă, citată de China

Nouă. In disputa electorală se vor
afla 75 de funcții de guvernatori
de provincii, 60 de primari ai mu
nicipiilor și 1 547 primari din dife
rite centre urbane, urmind a fi
desemnați și membrii consiliilor ad
ministrative locale.
SEMINAR. — La Alger se des
fășoară lucrările unui seminaY
consacrat cooperării dintre Algeria
și Programul O.N.U. pentru Dez
voltare (P.N.U.D.) pe perioada
1987—1991. Sint avute in vedere in
special proiecte din dompniul
agroalimentar și al materiilor pri
me, de punere in valoare a po
tențialului existent în această țară.
„PROGRESS-29". In conformitate
cu programul de funcționare indelungată a stației științifice orbitale
„Mir", la 21 aprilie, in Uniunea
Sovietică a fost lansată nava auto
mată de transport „Progress-29",
pentru a duce spre „Mir" mate
riale consumabile și alte diverse
încărcături. După cum menționează
agenția T.A.S.S., „Progress-29" a
fost inscrisă pe o orbită avind la
apogeu 257 km, la perigeu — 194
km, înclinația față de planul ecua
torial — 51,6 grade și perioada de
rotație în jurul Pământului — 88,7
minute. Sistemele de bord ale na
vei funcționează normal.
PREȘEDINTELE PORTUGALIEI,
Mario Soares, a făcut uz de dreptul
său de veto respingind un proiect
de lege-decret elaborat de guver
nul condus de Anibal Cavaco Silva,
membru al Partidului Social-Demo
crat. După cum transmite agenția
E.F.E., legea-decret propusă, pe
care principalele două centrale sin
dicale din Portugalia au respins-o,
ar fi adus anumite modificări in
statutul juridic al relațiilor dintre
lucrătorii și patronatul întreprinde
rilor, care ar fi afectat drepturile
oamenilor muncii. Este pentru
prima dată cind președintele Mario
Soares face uz de dreptul de a
respinge un proiect de lege.
REFERENDUM. — în Haiti au
fost anunțate rezultatele oficiale
ale referendumului constituțional
de la 29 martie — relatează agenția T.A.S.S. 99 la sută din corpul
electoral s-a pronunțat în favoarea
proiectului noii constituții a tării,
dar la referendum au participat
sub 50 Ia sută din votanți.
„PHOENIX NIRVANA". O dele
gație a Asociației de prietenie chino-japoneze a dăruit orașului Hiroshima o pictură ca un simbol al
păcii. Măsurând șase metri pe trei,
ea este numită „Phoenix Nirvana"
și reia tema legendară a renaște
rii păsării cu același nume din pro
pria cenușă.
VALUL DE VIOLENȚE DIN
IRLANDA DE NORD continuă.
Agenția E.F.E. informează că în
localitatea Newcastle, din comita
tul Down, un inspector de poliție,
care patrula în fața unui hotel, a
fost asasinat de necunoscuți, aparținînd probabil grupărilor extre
miste.
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