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A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

0 viziune revoluționară asupra științei 

conducerii societății
care capătă, astfel, noi dimensiuni, 
transformindu-se intr-un sistem de 
idei și teze proprii gîndirii dialectice 
a conducătorului partidului și statu
lui nostru, avînd la bază cunoașterea 
profundă a realităților românești. 
Astfel, știința conducerii nu rămîne 
doar o descriere a structurilor și a 
sistemelor de conducere, stabilirea 
legităților acestora, ci este, concomi
tent, un instrument la îndemîna ca
drelor cu funcții de răspundere.

Colocviul de la începutul anului 
1972 consacrat problemelor științei 
conducerii societății marchează con
tinuarea firească a acțiunilor desfă
șurate de partidul nostru, de secre
tarul său general in direcția intro
ducerii științei în activitatea de con
ducere, combătind astfel improviza
ția și empirismul, acțiunile întâm
plătoare, nefundamentate științific. 
De aceea, se poate spune cu deplin 
temei că, prin decuparea din multi
tudinea de aspecte a sensurilor ma
jore ale acestei științe, expunerea 
secretarului general al partidului 
prezentată cu acest prilej reprezin
tă, prin ea însăși, o strălucită operă 
științifică, precum și un moment de 
cotitură in modul cum trebuie să 
gîndească și să acționeze în viață 
comuniștii, toate cadrele de condu
cere. „Formarea unei concepții clare 
marxist-leniniste despre știința con
ducerii — spunea secretarul general 
al partidului — constituie cerința e- 
sențială pentru orice activist de 
partid și de stat, (...) reprezintă o 
premisă principală a înfăptuirii cu 
succes a sarcinilor lot mai complexe 
pe care le ridică procesul de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in țara noastră".

Cu o mare clarviziune prospectivă 
— fundamentată pe cunoașterea in 
profunzime a realității economico- 
sociale, a specificului evoluției so
cietății socialiste 
și a proceselor și 
diale — tovarășul 
a jalonat precis
nirea științei conducerii — de la rol, 
obiect, principii de bază pină la 
structurarea și permanenta perfec
ționare a sistemului politic, a parti
cipării întregului popor la actul de 
conducere politică, printr-un sistem 
dinamic, original, unic în felul său, 
al democrației muncitorești revolu
ționare. în acest context, partidul 
însuși, ca forță politică conducătoa
re, a cunoscut transformări de sub
stanță, in consens cu aspirațiile cele

președintele României a tinut tot
deauna seama de intervenția amplă 
a științei în conducere, mai ales în 
condițiile contemporane, cind asis
tăm la o adevărată explozie â cu
noștințelor, iar stilul și metodele de 
conducere au un rol hotărîtor în va
lorificarea potențialului de progres 
al revoluției știintifico-tehnice con
temporane. „Activitatea de 
ducere 
Nicolae Ceaușescu 
poate 
menii 
urmă 
tregii

Transformările multiple care au 
urmat Congresului al IX-lea al parti
dului, fără seamăn în istoria poporu
lui nostru, ilustrează forța acestei 
gîndiri fecunde, creatoare, viziunea 
revoluționară, mobilizatoare, incom
patibilă cu practici ce țineau de do
meniul arbitrarului, subiectivismului 
sau voluntarismului in conducere.

Așa cum o demonstrează faptele, 
actul de naștere al științei conduce
rii în patria noastră a fost semnat 
încă de la Congresul al IX-lea și 
Conferința Națională din 1967. în a- 
ceste momente de mare însemnătate 
socială și politică s-au pus bazele 
unei școli românești de conducere, 
concepție care să reflecte realitățile 
proprii, dar și tendințele obiective, 
fundamentale pe plan mondial. Trep
tat, s-a trecut pe căi instituționale — 
adecvate dezvoltării multilaterale — 
la soluții practice în conducere ofe
rite de știință, ceea ce a constituit 
momente de referință, cu caracter 
decisiv pentru perfecționarea aces
teia și a cadrelor de conducere.

Concepția președintelui tării asu
pra conducerii îl definește pe ge
nialul ctitor de tară nouă, în același 
timp, și ctitor al științei conducerii, 
prin remarcabila contribuție perso
nală, originală la îmbogățirea tezau
rului teoriei și practicii în acest do
meniu. înfățișînd in ecuații noi le
gături dintre gîndirea teoretică și 
acțiunea practică, s-a ținut seama 
totdeauna de bogata experiență do- 
bîndită în construcția socialismului, 
în organizarea și înfăptuirea unor 
obiective precise, științific stabilite. 
„Conducerea operei de construire a 
socialismului și comunismului — a- 
răta secretarul general al partidului 
nostru — devine o știință tot mai 
complexă, o știință hotăritoare pen
tru victoria noii societăți, iar în con
dițiile noastre, problema științei con
ducerii devine problema esențială 
pentru dezvoltarea cu succes a so
cietății noi, pentru triumful comu
nismului".

Pe această cale s-au Imprimat am
ple orientări în pianul conducerii,

Intre 
acestor 
planurile construcției socialiste se si
tuează și definirea de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a unei vi
ziuni revoluționare, dialectice des
pre știința conducerii societății so
cialiste. Cu ocazia unor momente de 
mare însemnătate din viața partidu
lui și a țării — congresele, confe
rințele naționale ale partidului, ple
nare ale C.C. al P.C.R., alte foruri 
ale democrației noastre — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat apre
cieri de mare semnificație privind 
rolul mereu mai important al con
ducerii în progresul societății con
temporane, al celei socialiste cu 
deosebire. în acest context, se cu
vine relevată valoarea deosebită a 
cerințelor cuprinse în expunerea se
cretarului general al partidului la 
deschiderea Colocviului privind pro
blemele științei conducerii societății 
— care marchează un moment deose
bit in constituirea unei viziuni pro
prii, originale și creatoare, adapta
te condițiilor țârii noastre, privind 
știința conducerii societății socialiste.

Istoria a validat, astfel, cu strălu
cire, o generoasă concepție științifi
că atotcuprinzătoare, revoluționară, 
de progres multilateral, cu nucleu 
focalizator în opera conducătorului 
țării, care a sintetizat și generalizat, 
la un nivel superior, experiența do- 
bîndită de partid în conducerea eco- 
nomico-socială, a contribuit hotărî
tor la aplicarea creatoare a teoriei 
revoluționare la condițiile tării noas
tre, fapt pentru care întreaga națiu
ne consideră, în mod justificat, a- 
cești ani de mari transformări 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Deschiderea realizată de secretarul 
general al partidului în cele peste 
două decenii atestă preocuparea sta
tornică pentru căutarea de noi mo
dalități, proprii, originale, de iden
tificare și consolidare a căilor și 
mijloacelor de construcție economi- 
co-socială și spirituală. într-o vreme 
cind știința a devenit o forță nemij
locită de producție, cu importanță 
majoră pentru dezvoltarea accelera
tă a societății, se desprinde ideea 
centrală de a așeza întreaga activi
tate umană pe baze riguros științifi
ce. încă din anul 1965, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU spunea : „A 
subaprecia rolul științei, a nu depu
ne eforturi 
ei cuceriri, 
in ritm cu 
lui nostru 
la stagnare 
siuni serioase asupra dezvoltării so
cietății noastre pentru o lungă pe
rioadă de timp",

Abordind creator acest domeniu.
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aplicate decît sporadic, aproape

intreprinde-
un nivel superior 

materială a economiei
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Acțiunea de perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție, elaborată sub 
directa îndrumare a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se află in 

. plină desfășurare. Este una dintre cele mai ample 
și cuprinzătoare acțiuni initiate în ultima vreme 
de conducerea partidului, menită să genereze mu
tații radicale, profunde, de ordin organizatoric, 
tehnic și tehnologic în toate unitățile productive.

în actuala etapă de dezvoltare, modernizarea 
amplă a producției reprezintă o necesitate obiec
tivă. Economia românească dispune în prezent de 
o bază tehnico-materială și de un potential creativ 
și productiv puternic. în sfera producției au fost 
încorporate, pe un front larg, noutățile științifice 
și tehnologice, asigurîndu-se ridicarea continuă a 
gradului de tehnicitate al activității industriale. 
S-a urmărit, constant și metodic, ridicarea nivelu
lui de pregătire profesională al forței de 
muncă. Au fost adoptate forme organizato
rice și modalități de conducere a activității pro
ductive tot mai eficiente, capabile să lărgească 
aria de acțiune și posibilitățile 
oamenilor muncii. Or, toate a- 
ceste condiții create relevă, în 
mod convingător, că întreaga 
această experiență, dobîndită 
mai ales pe parcursul ultime
lor cincinale, se cere a fi pusă 
în valoare la un nivel superior 
de eficientă economică, pe mă
sura maturității tehnice, econo
mice și organizatorice acumu
late, în confruntarea continuă 
cu problemele tot mai complexe 
și mai dificile ale dezvoltării 
economice. Cu alte cuvinte, este 
necesar să fie valorificată la 
baza umană, tehnică și 
noastre.

Prima etapă a acțiunii de modernizare con
firmă. fără echivoc, viabilitatea, caracterul realist 
și științific al strategiei stabilite în acest do
meniu de conduoerea partidului. în multe unități, 
ca urmare a transpunerii în practică a unor pro
grame ce cuprind măsuri judicioase și riguros 
fundamentate, au fost obținute importante creșteri 
ale productivității muncii. A sporit nivelul tehnic 
și calitativ al produselor și, ca atare, competitivi
tatea acestora în concurența cu produsele similare 
străine. Au fost diminuate consumurile de materii 
prime, materiale și energie, cheltuielile de pro
ducție în general. A fost 
terialelor înlocuitoare, s-au 
materii prime și materiale, 
stalații și echipamente.

în unele întreprinderi și 
progresele înregistrate nu reflectă insă în între
gime posibilitățile existente, de la evaluarea că
rora s-a pornit în alcătuirea programelor de mo
dernizare. Ceea ce demonstrează că nu pretu
tindeni au fost folosite cu pricepere, în mod orga
nizat și corelat, condițiile create șl, în orimul 
rind, fondul valoros al realizărilor științifice și 

■ tehnologice. Din păcate sînt numeroase cazurile 
in care experiența înaintată, tehnici și tehnologii 
moderne ee și-au confirmat valoarea acolo unde 
au fost aplicate rămîn pentru Întreprinderi si
milare tot în stadiu 
prospectare.

Asupra acestui din 
sistăm în continuare, 
late. Mai intîi. pentru că introducerea și gene
ralizarea noului științific și tehnologic devine, din 
perspectiva efortului de modernizare a economiei 
românești, nu o variantă posibilă, ci o necesitate 
obiectivă. Extinderea și generalizarea tehnologiilor 
moderne, a unor metode perfecționate de organi-

_____________________________________________

„Activitatea de con- 
sublinia tovarășul 

este o știință, 
mai importantă decit alte do- 
ale științei, deoarece pină la 
are repercusiuni asupra in- 

societăți".

zare, promovarea neabătută a cuceririlor noii re
voluții tehnico-știintifice constituie — așa cum a 
subliniat in repetate rinduri secretarul general al 
partidului — însuși suportul hotăritor, definitoriu 
ai desfășurării acestei acțiuni de mare interes 
național.

Este știut că, în această perioadă și in cea 
dinaintea declanșării acțiunii de modernizare, cer
cetarea științifică a realizat mii și mii de noi 
tehnologii, noi mașini, utilaje și materiale de 
mare eficiență economică. Sint oare toate aoestea 
cunoscute, aplicate și generalizate corespunzător ? 
în multe cazuri se poate da un răspuns afirmativ. 
Există însă și exemple care atestă că această ce
rință nu este pretutindeni înțeleasă corespunzător. 
Examinind un catalog selectiv, care cuprinde circa 
120 de tehnologii și utilaje tehnologice moderne, 
întocmit de Institutul central pentru construcții 
de mașini împreună cu cei pentru utilaj greu 
si difuzat tuturor centralelor și întreprinderilor 
industriale, constatăm că mare parte a acestor 
realizări nu ain't 
întîmplător.de inițiativă ale

Identificarea obstacolelor care 
mai apar uneori în procesul va
lorificării depline a cțeatiei ști
ințifice și tehnologice nu este 
ușor de făcut, dar este foarte 
importantă. întrucit răspunde 
unui obiectiv de larg interes 
social. Ne vom opri, în cele ce 
urmează, as.upra unora dintre 
aceste aspecte desprinse dintr-o 
serie de investigații privind 
stadiul valorificării unor teh
nici și tehnologii cu o eficiență 
economică certă în 

aplicat.
la nou a unor întreprinderi 

nu in toate 
de . asimilare 

De regulă, sînt 
curente in înde- 
iar în concepția 
anumite unități 

tehnologii sau a 
„pertur- 

al procesului de producție la zi. Așa se

românești, precum 
fenomenelor mon- 
Nicolae Ceaușescu 
conținutul și me-

extinsă folosirea ma- 
redus importurile de 

de mașini, utilaje, in-
ramuri ale economiei.

incipient de ihformare și
urmă aspect dorim să in- 

motivele fiind bine înteme-

rile care le-au
Receptivitatea 

este un prim aspect. Se constată că 
întreprinderile există capacitate 
rapidă a rezultatelor cercetării. ~ 
aduse ca justificare dificultățile 
plinirea prevederilor de plan, 
unor cadre de conducere din 
economice preluarea unei noi 
unui produs nou n-ar fi decît un factor 
bator" 
explică de ce în multe unități programele de mo
dernizare n-au cuprins decît măsuri minore — 
de altfel, fără un folos prea mare in activitatea 
productivă curentă — aminind pentru o perspec
tivă îndepărtată aplicarea măsurilor care in
tr-adevăr pun în valoare inovația tehnică și teh
nologică. Dar, și în acest caz, dacă se poate, im
plementarea noului este lăsată în grija altora, 
adică a cercetătorilor care „țin cu orice preț" 
să-și vadă ideile aplicate. Este, fără Îndoială, un 
mod îngust de a privi problema transferului teh
nologic, confundîndu-se cerința modernizării cu 
o sarcină oarecare, suplimentară. în realitate, 
asemenea întreprinderi nu sint pregătite să asi
mileze noul deoarece stimularea climatului inova- 
țional și angajarea creativă a propriilor specialiști 
au fost lăsate, anroane sistematic, la periferia 
altor preocupări. De altfel, din evidentele Oficiului 
de Stat pentru Invenții și Mărci rezultă clar că 
există unități industriale care ani de zile nu au 
adus nici o contribuție la sporirea tezaurului ino- 
vațional al țării. Este, fără îndoială, o situație 
ce se află in contradicție flagrantă cu cerințele 
de înnoire și progres pe care le reclamă astăzi 
economia noastră.

DROBETA-TURNU SEVERIN :
O nouă unitate industrială

(Continuare în pag. a Iil-a)

DE LEGUME ÎN ACEST AN

In toate grădinile

bine organizată!
între .lucrările agricole de sezon 

care se execută în această perioadă 
un loc important ocupă plantarea le
gumelor și întreținerea acestor cul
turi. Chiar se poate afirma că este 
momentul în care se decide produc
ția la un mare număr de specii le
gumicole. deoarece acum se plan
tează tomatele, ardeii, vinetele, var
za de vară și se fac prășitul și pli- 
vitul la culturile însămintate în 
toamna trecută sau in primăvara a- 
cestui an. Toate aceste lucrări tre
buie să asigure îndeplinirea sarcinii 
prevăzute in plan de a se realiza o 
producție de 8.5 milioane tone de le
gume, in sortimentul stabilit potri
vit programului de autoaproviziona- 
re. Organele de partid, consiliile 
populare și organele agricole au da
toria de măre răspundere de a ac
ționa energic pentru ca in fiecare 
unitate agricolă cultivatoare, in fie
care județ să fie plantate, in mod 
eșalonat conform prevederilor, toate 
suprafețele prevăzute a se cultiva, in 
sortimentul prevăzut, de a se efec
tua cu răspundere lucrările de în
grijire a culturilor. Permanent tre
buie să se aibă în vedere ca prin
tr-o activitate temeinic organizată 
să fie îndeplinită sarcina trasată de 
conducerea partidului de a se inten
sifica producția legumicolă, adică 
a se obține recolte superioare pe 
ceeași suprafață de teren.

Datele centralizate si analizele

de 
a-

e- 
fectuate pe teren de către organele 
de specialitate oferă o imagine des
tul de clară a stadiului lucrărilor de 
primăvară în grădini și permit, tot
odată, formularea unor sarcini prio
ritare referitoare la activitatea din 
legumicultura. Astfel, potrivit situa
ției furnizate de Ministerul Agricul
turii, pină in seara zilei de 8 mai au 
fost însămintate și plantate 145 000 
hectare cu legume de cîmp. repre- 
zentînd 69 la sută din suprafața pre-

Vlalcu RADU

în peisajul Mehedințiului — județ 
racordat puternic la ritmurile dezvol
tării economico-sociale a patriei — 
apar noi si moderne, obiective indus
triale. Unul dintre acestea este între
prinderea metalurgică din Drobeta- 
Turnu Severin. La prima capacitate de 
250 000 tone profile mici pe an se 
execută — după cum se vede în ima
gine — ultimele probe tehnologice. 
După realizarea primei șarje, s-a tre
cut la definitivarea reglajelor potrivit 
unui grafic care să permită intrarea 
cit mai curînd în funcțiune a_acestei 
noi capacități de producție, 
temeinică organizare a muncii, 
întărirea ordinii și disciplinei, 
structorii și 
la cea de-a 
tone profile 
să fie dată 
acestui an.

Printr-o 
prin 
con- 

montorii grăbesc lucrările 
doua capacitate de 200 000 
mici pe an. care urmează 
in funcțiune tot in cursul 
(Virgiliu Tătaru).

Foto : Sandu Cristian

pentru stăpinirea marilor 
a nn te strădui să mergi 
progresul științei secolu- 
inseamnă a te condamna 
și înapoiere, cu repercu-

(Continuare în pag. a IV-a)

BRAȘOV : Prcduse 
da înaltă complexitate tehnică

Colectivul întreprinde
rii „Hidromecanica" din 
Brașov a asimilat in fa
bricație o gamă largă de 
produse de înaltă comple
xitate tehnică : transmi
sia hidromecanică desti
nată echipării tractoare
lor cu puteri cuprinse 
intre 65 și 80 C.P., care 
asigură elasticitate forței 
de tracțiune, în funcție 
de solicitările terenului, 
convertizoarele hidraulice 
de cuplu și altele. Trăsă
tura dominantă a activi
tății de asimilare a noilor

produse cb'hstă in reali
zarea lor *ntr-un timp eu 
4—5 luni mai scurt decît 
cel stabilit în planul teh
nic, așa cum în cazul 
turbosuflaritei HI și al 
transmisiei hidromecanice 
15/16 HRS a fost cu 7 și, 
respectiv, 8 luni mai re
dus și nu este deloc de 
neglijat o asemenea rea
lizare dacă se ține seama 
de faptul că prin asimi
larea in țară a acestor 
produse se reduce efortul 
valutar al tării (Nicolae 
Mocanu).

Ascultind
cuvintul oamenilor

muncă susținută

PENTRU RECOLTE MARI

văzută a se cultiva în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste. Se des
prinde prima concluzie: că lucrările 
sint întirziate. Că puteau fi insă- 
mințate șl plantate suprafețe mult 
mai mari o demonstrează rezultate
le diferite obținute în județe ve
cine și care dispun de condiții ase
mănătoare. Astfel. în timp ce in ju
dețul Olt au fost însămintate și plan
tate 85 la sută din suprafețele pre
văzute a se cultiva cu legume, în ju
dețele vecine — Dolj și Teleorman — 
realizările reprezintă numai 50 
și, respectiv, 56 la sută. Prin urma
re în județele respective au fost în- 
sămîntate si plantate doar aproxi
mativ jumătate din suprafețele pre
văzute a se cultiva cu legume, ceea 
ce. evident, este foarte puțin. Nu 
este un caz singular. în timp ce în 
județul Arad lucrările amintite au 
fost efectuate în proporție de 90 la 
sută. în iudețul Timiș ele reprezin
tă abia 64 la 
— 91 la sută, 
66 la sută.

în această 
tomatele, ardeii, vinetele, varza de 
vară, legume cu mare pondere în 
aprovizionarea populației. Care este 
stadiul lucrărilor ? Ne vom referi, in 
principal, la tomatele timpurii care 
se cultivă, în unitățile agricole, pe 
o suprafață de 18 000 hectare. Din 
datele furnizate de Direcția ge
nerală a horticulturii din minis
terul de resort rezultă că tomatele 
timpurii au fost plantate in pro
porție de 64 la sută. Și în cazul 
acestei culturi se constată aceleași 
diferențe, de la un județ la altul, în 
ce privește rezultatele la plantat. 
Astfel, in județele Olt și Iași toma
tele timpurii au fost plantate pe 
toate suprafețele prevăzute a se cul
tiva. iar în județele Arad. Brăila și 
Tulcea această lucrare s-a efectuat 
In proporție de 94—96 la sută. în

sută ; în județul Vaslui 
iar în județul Galați —

perioadă se plantează

schimb. în județele Dolj. Teleorman, 
Dîmbovița, amintind doar pe cele 
care cultivă tomate timpurii pe su
prafețe mai mari, au fost plantate 
mai puțin de 30 la sută din tere
nuri. Timpul fiind înaintat, trebuie ’ 
să se acționeze energic în vederea 
plantării și a celorlalte specii legumi
cole. îndeosebi a ardeiului si vine- 
telor.

Am prezentat aceste date care de
monstrează că lucrările în legumi
cultura ar putea fi mult mai avansa
te dacă peste tot. în fiecare unitate 
agricolă s-ar fi folosit orice oră bună 
de lucru în cîmp la semănat și plan
tat. Este adevărat că in ultima pe
rioadă a plouat in cea mai mare 
parte a țării, iar temperatura at
mosferică a înregistrat valori mai 
mici decît cele obișnuite pentru a- 
ceastă perioadă. însă in legumicultura 
ploile nu constituie o piedică in des
fășurarea lucrărilor. După cum se 
știe, răsadurile se prind bine și în 
totalitate tocmai cind sînt. plantate 
în pămint umed, nemaifiind necesa
ră irigarea lor. De aici se desprinde 
concluzia că lucrările de sezon in 
legumicultura trebuie mult intensi
ficate. Legumele plantate devreme 
asigură producții timpurii, ceea ce 
este atit in interesul cultivatorilor 
care încasează un preț mai bun, cit 
și al consumatorilor, care găsesc Ia 
pia(ă produsele solicitate atunci cind 
au nevoie de ele.

Concomitent cu măsurile care tre
buie întreprinse în aceste zile în ve
derea indenlinirii planului de plan
tări în legumicultura, este necesar 
să se acționeze energic pentru exe
cutarea la timp si de bună calitate 
a lucrărilor de întreținere in grădini, 
lucrări de care depinde nivelul pro-
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ex- 
nu 

unei

La jumătatea secolului 
trecut, in 1850, un grafi
cian călător s-a urcat în 
turnul cel mai semeț si
tuat pe cel mai înalt loc 
al Mediașului și a descris 
de acolo. desenând, în
treaga panoramă a orașu- 
lui-cetate : casele acoperi
te cu olane innegrite de 
ploi, străzile înguste, de 
tip medieval, piețele ani
mate de mulțimea tîrgove- 
tilor, micile ateliere ale 
bastioanelor cetății, viile și 
livezile de dincolo de zi
duri. Tabloul, păstrat și 
astăzi, este una dintre 
mărturiile vocației pașnice 
a acestui oraș transilvan 
de șapte ori secular. As
tăzi. 137 de ani mai tîr- 
ziu, viața și întreaga miș
care a orașului, amplifica
te de zeci de ori, structu
rate în alt chip și din 
adincuri, aflate intr-o 
traordinară dinamică, 
se mai pot supune
simple descrieri grafice.

Au urcat și mai urcă și 
azi, din cind în 
turnul cel mare, 
înclinat (unul din 
lurnuri înclinate 
în lume) oameni 
ii interesează 
orașului. Nu pentru a o 
descrie, ci pentru a o des
cifra, pentru a gîndi asu
pra așezării în spațiu, după 
noi cerințe sociale, urba
nistice, estetice, a ' noilor 
construcții. Unul dintre 
acești oameni este ing. Ti- 
beriu Andrenic, coordona
torul Oficiului municipal 
de arhitectură și sistema
tizare.

— Nu, n-o să ne urcăm 
în turn — spune el. Vă 
proDun o nersnretivă din 
unghiul istoriei. întrunit 
dezvoltarea de acum. a’ci, 
la Mediaș, nu poate fi în
țeleasă decît nrmă"ind-o 
nu doar în soatiu. ci și, 
obligatoriu, în timD...

...A fost, mai întîi. ceta
tea (fortificațiile au început 
la sfîrșitul secolului al

cind. in 
în turnul 
cele zeoe 
existente 
pe care 

panorama

XV-lea). în cetate au apă
rut breslele. De unde „Bas
tionul cojocarilor", „Turnul 
croitorilor", „Ulița făurari
lor", „Turnul rotarilor", 
„Bastionul cuțitarilor" și 
altele. Apoi a inceput dez
voltarea capitalistă cind, in 
secolul trecut, au apărut 
industriile. Fabrică de pie
lărie (1881), fabrică de pos
tav (1888), de mezeluri 
(1895). Din 1914 începe ex
ploatarea gazului metan 
și. pe această bază energe
tică, apar industrii noi, 
specifice. Metalurgie, chi
mie, sticlărie, vase emai
late. Fabricile se aflau, 
toate, în chiar incinta ora
șului. printre cartierele de 
locuit, unele în plin cen
tru. Sînt și acum tot acolo. 
Dar redimensionăte. mo
dernizate. unele recon
struite total. Chiar și în
treprinderile cu totul și cu 
totul noi care, în ultimele 
două decenii, au venit să 
lărgească și 
teze fluxul 
orașului au 
găsească Ioc 
torică vatră, 
tru Mediaș, 
versanți, într-o prea 
gustă incintă naturală, spa
țiul de extindere este con- 
strîns la o singură direc
ție : verticala.

Vorbind despre dezvolta
rea industrială din anii so
cialismului, nrimarul mu
nicipiului. Viorel Eugen 
Pescar, spunea :

— Sigur, am moștenit o 
bază industrială. Dar ca să 
o aducem ..la zi" din toate 
punctele de vedere, a tre
buit. ca, practic, să o c-eăm 
a d”va oară. Mergeri la 
„Emailul roșu". întrenrin- 
derea mecanică Dent-u or
gane de asamblare. Ia 'n- 
trenrinderea meren'r-ă .Gaz 
metan" la „Vrirometan". Ia 
„Salvconserv". la fabrica de 
geamuri și veți vedea că 
acolo s-a produs o opera
ție masivă de. să-i snun^m 
așa, geriatrie industrială.

să împrespă- 
industria! al 
trebuit să-și 
In aceeași is- 
Intrucit pen- 
asezat între 

in-

Altfel, această industrie 
n-ar fi putut să producă 
acum de aproape șapte ori 
mai mult decit in 1965 și 
de zeci de ori mai bine, 
ureînd spre nivelul unei 
reale competitivități. Au 
apărut și intreprinderi noi 
— întreprinderea de relee, 
fabrica de mobilă — năs
cute, din capul locului, cu 
dotări și cu fluxuri tehno- 
logioe moderne. Industria 
constituie forța dezvoltării 
acestui oraș. Gîndiți-vă că, 
la naționalizare, lucrau în 
industrie 5 000 de oameni 
și că, acum, avem 44 000 
de muncitori.

— De toate aceste noi 
condiții și cerințe a tre
buit să țină seama dezvol
tarea urbanistică — argu
mentează ing. Tiberiu An- 
dronic. De aceea, zona 
centrală a orașului, vechea 
incintă a cetății, a rămas 
multă vreme neatinsă. Con
strucția de locuințe noi 
s-a realizat în două zone 
distincte. Gura Cîmpului și 
Vitrometan, dislocînd car
tiere cu caracter rural 
apărute in perioada in
terbelică sau așa-numite 
„colonii muncitorești". A- 
cum a sosit momentul să 
ne ocupăm și de zona cen
trală. cu toate dificultățile 
pe care le implică. Noua 
schiță de sistematizare iși 
propune să păstreze și să 
valorifice estetic moște
nirea arhitectonică istorică, 
să asaneze porțiunile de 
oraș fără valoare urtnn’s- z
tică și să creeze acolo noi 
structuri arhitectonic’, mo
derne, dar în armonie cu 
specificul vechilor clădiri, 
re^izind, în același timD. 
densități care să asigure 
va'orif'rerea. 'a capacitat”. 
a vechilor dotări soc’al- 
edilitare. De aceea, fiecare 
zonă — a pieței, a gării, a 
podului, a turnurilor, a în-

Mihai CARANFIL
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Doi oameni s-au 
certat. Pentru un 
fleac, pentru un lucru 
lipsit de 
pentru o 
de idei în 
o acțiune 
care ar fi fost 
cientă decizia 
singur, fără interven
ția celuilalt. Și poate 
ca decizia unuia ar fi 
rămas să fie pusă în 
practică imediat, fără 
vetoul celuilalt, dacă 
de față nu 
mai mulți 
dacă unul 
doi nu ar 
criză de 
E timpul 
zăm că cei doi pro
tagoniști sînt : unul — 
președinte ai coopera
tivei agricole de pro
ducție ; al doilea — 
inginerul-șef al ace
leiași cooperative.

Colaboraseră bine 
pină atunci — toată 
suflarea satului sus
ține această 
— și munciseră 
au dat dovadă de 
petență, de spi
rit organizatoric 
eficient. Dar a 
apărut acest in
cident. Cine știe 
ce explozibil în 

latentă în su- 
unuia a aprins 
scinteie de-o 
declanșind o 

reacție în lanț. O reac
ție de atitudini contra
dictorii, o reacție care 
s-a prelungit de-a lun
gul unui an de zile. 
Un an întreg, cei doi 
nu și-au mai vorbit. 
Munca îi obliga să co
laboreze, să schimbe 
idei, să ia hotăriri. 
„Au colaborat" trimi- 
țindu-și... mutește, bi
lețele, retransmițînd, 
totodată, in plan afec
tiv, ecouri la fel de 
contradictorii, mai jos, 
în rindul celor care 
trebuiau să execute 
deciziile uneia sau al
teia din părțile indivi
duale aflate in con
flict. Pare de necrezut. 
Dar așa s-au petrecut 
lucrurile.

în adunarea genera
lă a cooperatorilor, 
unde s-a relevat ciu
data situație, nici unul 
dintre preopinenți n-a 
fost in stare să indice 
cauza discordiei, nu 
și-o mai aminteau. 
Pentru prima oară. în 
acel moment al anali
zei muncii colective de 
un an de zile, s-au 
găsit uniți în nedume
rire. înfruntînd critica 
ascuțită — totuși, 
foarte tîrzie ! — a
cooperatorilor nemul
țumiți, pe bună drep
tate, de faptul că re
coltele obținute de ei 
nu au fost pe măsura 
speranțelor, a aștentă- 
rilor. S'gur, cauzele 
nereușitelor — si-au 
dat seama cu toții, a- 
narizînd'.i-le — au fost 
numeroase. Multe li 
se datorau lor. coope-

im portantă, 
nepotrivire 
legătură cu 
măruntă, în 

sufi- 
unuia

ar fi fost 
subalterni, 
dintre cei 
fi avut o 
prestigiu, 

să preci-

realitate 
bine, 
com-

ratorilor, altele însă se 
datorau defectuoasei 
organizări a muncii în 
ansamblu. Din aproa
pe in aproape, s-a a- 
juns la nefirescul re
lațiilor dintre cei doi 
conducători ai unității. 
Și i-au întrebat direct, 
deschis : „Ce aveți de 
gind ? Vanitatea, or
goliul nu sint buni 
sfătuitori !“.

Meditam 
întîmplare 
cuvintul oamenilor, 
priveam pe cei doi 
flati, cot la cot, 
prezidiul adunării, 
mă încumet să i 
scriu ce se putea 
pe chipul lor. 
scurt : făceau fete- 
fețe, cum are românul 
o foarte potrivită ex
presie peptru astfel de 
situații mai mult decit 
stînjenitoare. Asistam 
la un veritabil proces 
intentat vanității. La 
o incriminare a efec
telor sale atit de viru
lent repercutate în 
spațiul relațiilor uma

ne de muncă, 
w sociale. Oame-

la aoeastă 
ascultind 

. ti 
I a- 

în 
Nu 
de
ci ti 
Pe

ÎNSEMNĂRI — greșiseră tă-

stare 
fletul 
acea 
clipă,

—— cind pină atunci.
Greșiseră, pen

tru că. in general, cu 
toții înclinăm să nu 
acordăm ca venita im
portantă acestei racile 
morale, atunci cind ea 
se manifestă, soco
tind-o ca o izbucnire 
temperamentală de 
moment, ca o ieșire 
de sub control a res
pectivului ins, gin- 
dindu-ne că, pină la 
urmă, nivelul său de 
civilizație și simțul ri
dicolului ii vor ajuta 
să restabilească 
gur, conștient, 
brul necesar în i 
țiile interumane 
tite o secundă 
mersul lor firesc, 
îndoială, omul 
are această forță.

De ce ne-a atras 
atenția acest fapt 
care, la prima vedere, 
pare particular ? Pen
tru că întîmplări de 
acest fel, tratate cu 
indiferență, riscă să 
se transforme în fur
tuni reale, cu conse
cințe depășind limi
tele relațiilor dintre 
doi oameni, mai ales 
cind aceștia se dove
desc, amindoi, „pietre 
tari", creind stări 
mane tensionate 
pabile să tulbure 
mosfera normală 
viață și muncă

sin- 
echili- 

rela- 
clin- 

din 
Fără 
nou

u- 
ca- 
at- 
de 
a

unui întreg colectiv.
— Și acum ce aveți 

de gind ? — a răsu
nat ultima întrebare a 
adunării generale.

Cei doi și-au încru
cișat privirile și și-au 
strîns mîinile.
Dlonisic ȘINCAN
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ORGANIZAREA MUNCII PRACTICE PENTRU ÎNDEPLINIREA PROGRAMELOR Și HOTĂRIRILOR
OBIECTIV PRIORITAR AL ACTIVITĂȚII POLITICO-ORGANIZATORICE

Tntreprinderea electrocentrale din 
Rimnicu Vîlcea a ocupat, in primul 
trimestru din acest ăn. primul loc 
in întrecerea dintre colectivele cen
tralelor 
realizare 
eforturi, 
ment...
- ...Și

hidroelectrice. In această 
de seamă sint înglobate 

pricepere, hărnicie, devota-

încă ceva — completează 
inginerul Marin Marinoiu, directorul 
Uzinei electrice Govora. Aș pune pe 
prim plan o stăruitoare și eficientă 
muncă de partid care a dinamizat 
energii, a inițiat acțiuni, a mobili
zat oamenii la activități hotăritoare 
pentru bunul mers și ai acestei uni
tăți energetice de interes național.

Afirmațiile sint susținute de un 
fapt petrecut nu de mult. După cum 
se știe. în preajma Rimnicului Vil- 
cea și a Govorei sint munți și dea
luri întregi de sare. La un moment 
dat rencentrația in sare a unui 
afluent al Oltului, care se numește 
chiar Rîul Sărat, a crescut foarte 
mult, deteriorind calitatea apei ce 
se folosește in industrie. Era ame
nințată funcționarea celor cinci gru
puri energetice ale Uzinei electrice 
Govora care pujsează mii de kilo- 
wați-oră în sistemul energetic națio
nal, oa și a întregii platforme in
dustriale vîlcene ce folosește mari 
cantități de apă din Olt. Situația era 
deosebit de serioasă. Din inițiativa 
comitetelor județean și municipal 
de partid s-a înființat Un colectiv 
care a trecut imediat la acțiune. Au 
fost elaborate și studiate soluții, 
s-au făcut opțiuni.. Prin organizațiile 
de partid au fost mobilizate impor
tante forțe din întregul municipiu. 
S-a lucrat zi și noapte pentru ca 
apele Riului Sărat să fie stăvilite și 
apoi deversate in aval de platforma 
industrială. Printr-un amplu, admi
rabil efort colectiv, în fruntea că-' 
ruta s-au aflat organele șl organi
zațiile de partid, comuniștii, totul a 
reintrat in normal.

Desigur, acțiunea înfățișată este 
spectaculoasă prin însăși natura ei. 
Dar in mod curent colective de 
îndrumare, sprijin și control ale 
comitetelor județean și municipal de 
partid desfășoară în unitățile eco
nomice o activitate de zi cu zi care 
contribuie la aplicarea fermă a tu
turor măsurilor stabilite în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan, în
deosebi la export și producția fi
zică. a programelor de modernizare 
și organizare științifică a producției 
și a muncii, de ridicare a producti-

vității, a calității și nivelului tehnic 
al producției.

— Colectivele de îndrumare, spri
jin șl control au fost constituite și își 
desfășoară activitatea pe baza indi
cațiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care cere să crească răspunderea și 
implicarea noastră în rezolvarea tu
turor problemelor pe care le ridică 
activitatea economică și socială — 
ne spune Ion Udrescu, secretar al 
Comitetului municipal de partid 
Rm. Vîlcea. în aceste Colective au 
fost cuprinși activiști de partid și 
de stat, cadre cu munci de rășpun-

Răspunzînd solicitărilor economiei 
naționale și ale exportului — care 
acum reprezintă mai mult de 40 la 
sută din volumul producției — în 
șase ani au fost omologate peste 
500 de produse de înaltă tehnici
tate, multe dintre ele unicate pe 
țară. Desigur, o asemenea vertigi
noasă dezvoltare ridică zi de zi nu
meroase și complexe probleme. 
Despre felul in tare Sint rezolvate 
ne vorbește economistul loan Pă- 
trășcoiu, secretar al comitetului de 
partid :

— în activitatea noastră am pri
mit un ajutor efectiv din partea

A sprijini concret

înseamnă a rezolva operativ

Vilcca, s-au acumulat de o bună 
bucată de timp neajunsuri îngrijo
rătoare. Acestea au generat anul 
trecut însemnate nerealizări de 
plan : la producția-marfă — res
tanțe de peste 230 milioane lei, la 
producția fizică — importante can
tități de produse nelivrate, precum 
și mari depășiri de consumuri și de 
costuri. Asupra acestor stări de lu
cruri, in afara unor greutăți in 
aprovizionarea ' tehnico - materială, 
grevează utilizarea necorespunză
toare a capacităților de producție 
(56 000 ore de nefuncționare a uti
lajelor și Instalațiilor în 1986), 
nepunerea in funcțiune a nouă 
obiective de investiții, din care trei 
cu sarcini de plan, neatingerea pa
rametrilor proiectați la șase impor- 
‘ ‘ ‘ ' Cu scopul evi-

situația. forurile 
și ministerul de 
combinat echipe 

care ur-

tante instalații etc. 
dent de a redresa 
locale de partid 
resort au trimis in . 
de activiști și specialiști,' 
mau să întreprindă controale, ana- 

șă propună măsuri etc. 
pentru avalanșa ne- 
celor sosiți „la fața 
și pentru felul inefici- 

organizat, in care se

Foto : Sandu Cristian

dere din organele de sinteză, comu
niști din activul de .partid ce au 
preocupări similare in unitățile in 
care lucrează. Pentru a obține re
zultate cit mai bune acordăm o 
deosebită importanță instruirii mem
brilor colectivelor, insistîndu-se În
deosebi asupra neimplinirilor și 
cauzelor care le determină. Activi
tatea concretă începe de fiecare 
dată cu examinarea aprofundată a 
situației specifice a fiecărei uni
tăți, a modului in care muncesc or
ganele și organizațiile de partid, a 
rezultatelor economice dobindlte. 
Fiind conduse de membri ai birou
rilor și secretariatelor comitetelor 
județean și municipal de partid, 
colectivele repartizate 
economice se implică 
tiv și responsabil în 
problemelor fără a 
activitatea, responsabilitățile 
nizațiilor do partid respective, con
ducerilor colective ale unităților 
economice.

Cum se procedează insă, concret, 
pe teren 7 Am căutat răspuns la în
treprinderea de echipament hidrau
lic, una dintre unitățile economice 
reprezentative ale municipiului Rim
nicu Vilcea. înființată în 1981. în
treprinderea este dotată cu tehnică 
de Virf și produce tehnică de virf.

in unitățile 
în mod efec- 

soluționarea 
substitui însă 

orga-

unui colectiv de îndrumare, sprijin 
și control al comitetului județean de 
partid. De pildă, anul trecut am 
avut probleme serioase determinate 
de cromarea necorespunzătoare a 
unor piese. Această operație — 
esențială pentru asigurarea bunei 
calități a produselor — se executa în 
altă întreprindere. Colectivul amin
tit ne-a sprijinit să creăm condi
țiile tehnlco-organizatorice și să 
mobilizăm cadrele de specialiști 
pentru, ca acest dificil proces teh
nologic să se desfășoare la noi. 
Lucrind în climatul de puternică 
stimulare a creației tehnico-știin- 
țifice originale, comuniștii Ioana 
Ivănescu și Gheorghe Șurdin, ingi
neri, Gheorghe Rotaru, tehnician. 
Alexandru Tufeanu, electrician, au 
proiectat și pus în funcțiune o in
stalație complexă construită în co
laborare cu Antrepriza de construc
ții industriale, Instalația funcțio
nează perfect. Acum calitatea pro
duselor este cea prevăzută. Acest 
mod de acțiune este ilustrativ pen
tru un stil de muncă eficient, ope
rativ.

Din păcate, nu peste tot se în
tîmplă așa,. Bunăoară, într-0 altă 
unitate industrială importantă din 
județ, Combinatul chimic Rimnicu

CONTRASTE ÎN CIVILIZAȚIA COMERȚULUI

De la gestiunea materială 
la „gestiunea bunei serviri"

Concomitent' Cu infBțișareb tihor experiențe pozitive din diferite 
domenii de activitate, sub genericul „Contraste în civilizația, comerțului’' 
au fost publicate .(in „Scinteia" nr. 13 873 și nr. 13 895) articole, c^fe 
semnalau zone perfectibile în mentalitatea și metodele de asigurare a 
bunei serviri în unitățile comerciale. Scopul acestor semnalări este acela 
de a contribui la realizarea in sectorul desfacerii mărfurilor a impor
tantei sarcini trasate de Congresul al Xlll-lea al partidului : atingerea 
unei calități noi, superioare a muncii.

Po urmele unor acte de incorecti
tudine care iși primiseră cuvenitele 
sancțiuni, au fost supuse atenției 
probleme și aspecte ale activității 
responsabilului de unitate, ale rolu
lui său in asigurarea bunei serviri. 
Completindu-se documentarea prin 
constatări pe viu, prin observarea 
directă a felului in care se desfă
șoară activitatea comercială în unele 
unități, se ajunge la aceeași conclu
zie : așa cum responsabilul are în 
mîinile sale verigile răspunderii ma
teriale față de 
gestiunea bunuri
lor, tot astfel el 
deține și trebuie 
să constituie ve
riga principală a 
răspunderii mora
le. inclusiv admi
nistrative. pentru 
„gestiunea" com
portării față de 
cetățean, față de 
cumpărător. In condițiile aspirației 
spre o calitate nouă, superioară nu 
mai este admisibil ca atitudinea lu
crătorilor comerciali in relația lor cu 
publicul, corectitudinea și solicitudi
nea să fie lăsate la latitudinea bună
voinței fiecăruia ori supuse numai 
controalelor din afară. Diferitele for
me de control al activității comercia
le trebuie intărite prin autocontrol, 
adică prin supravegherea și răspun
derea continue ale șefului 
tate.

Documentarea de față a urmărit 
în mod concret

fost cumpărătoarea („o,știm noi", 
„este cam nervoasă"). Or. dacă s-ăr 
fi aflat la fața locului, din primele 
secunde, cu plusul de răspundere pe 
care ar trebui să-l aibă in ceea eC 
privește buna servire, responsabilul 
tocmai acest rol putea să-1 aibă ,: 
aplanarea conflictului. Fără calmul, 
tactul, detașarea al căror purtător 
trebuie să fie cu deosebire respon
sabilul de unitate, schimburile con
tradictorii .de păreri intre personal 
șl clientelă devin repede gilceavă.

© Revenind la o întrebare-cheie : cît timp și cît interes 
acordâ responsabilii de magazine bunei serviri ? • Un 
termen insolit — corectitudinea... scriptică ! — și mentali
tatea pe care o denotă ® Șeful de unitate — exemplul și 

arbitrul tactului profesional I

de uni-

_____________  unde se află res
ponsabilul, cu ce se ocupă, dacă se 
comportă ca un adevărat „tehno
log" al servirii exemplare, ca un 
„maistru" al corectitudinii.

...Complexul alimentar de la in
tersecția bulevardului Muncii cu 
bulevardul Leonti n Sălăjan (despre 
dificultățile nominalizării unităților 
comerciale s-a relatat în articolul 
„Buna servire și opiniile cum
părătorilor", „Scinteia" nr. 13 895). 
Întreprindem un sondai intre orele 
15,15—16,15 ale unei zile de lucru, 
deci intr-un moment în care începe 
o perioadă de afluență mai mare a 
cumpărătorilor. Timp de . un ceas, 
încercăm să remarcăm cine din per
sonalul magazinului are și funcția 
de responsabil. După diferite supo
ziții, și expirarea intervalului pro
pus, aflăm că... nu era nici una din 
persoanele care efectuau ori supra
vegheau vinzarea. Precedați. în cău
tarea acestuia, de un soi de alarmă 
verbală („Șefu’, șefu’, a venit cine
va"). ajungem, pe un traseu destul 
de lung și de întortocheat, departe de 
zumzetul activității comerciale, în 
biroul coordonatorului unității. Cu 
ce se ocupa el 7

— „Mă uitam prin acte".
Aflăm că această activitate — le

gată de acte, de hirtii — răpește 
cam jumătate din orarul de lucru, 
o altă mare parte a timpului fiind 
afectată recepției mărfii. Suprave
gherea directă a muncii subordona
ților nu este avută in vedere la or
ganizarea timpului de lucru.

Ceea ce se repercutează în calitatea 
servirii. Nu mai demult decit cu trei 
zilo înainte, tot ia o oră de virf, iz
bucnise în acest magazin o altercație 
între vinzătoare și una din persoa
nele din cartier. Dintr-un motiv in
signifiant — predarea unor sticle 
goale — s-a ajuns la țipete și vorbe 
grele de ambele părți. Pină să so
sească responsabilul — dacă ar fi 
fost chemat I — incidentul se con
sumase. Purtătoarele de halat impli
cate cred și acum că „de vină" a

Desigur, simpla prezență fizică în 
mijlocul vînzătorilor (sau cumpără
torilor) nu rezolvă, prin ea însăși, 
nimic dacă nu se soldează cu o ati
tudine exigentă, față de cea 
mică abatere. Spre exemplu, 
ponsabila unității I.C.S.L.F. 
Hala Obor, Dumitru Petria, 
organizează activitatea astfel
să treacă, aproximativ din jumătate 
în jumătate de oră, pe lingă toate 
standurile. De ce o face, nu ne-am 
putut da seama pentru că, în ziua 
sondajului, în altercația intervenită 
intre vînzătbrul Gheorghe Constan
tin și o cumpărătoare . n-a intervenit 
nici înainte, nici după ce s-a ajuns 
la gesturi violente (aruncarea reci
procă a monedelor in obraz). Se 
afla cu 20 de metri mai departe, 
prinsă intr-un moment vesel cu 
vinzătoarele de. la acel stand, în 
vreme ce un șir lung de cumpără
tori așteptau ca dînsele să termine 
hazul. Cînd am 
dăm, a dispărut. Cind am încercat 
să-i dăm de urmă, am stirnit o mi
rare iritată.

Asemenea aspecte denotă menta
litatea unora dintre responsabili că, 
orice s-ar comite in subordine» lor, 
cită vreme calculele gestionare nu 
le joacă 
supra" 
gibili.

La un

încercat s-o abor-

vreo festă, rămîn „pe dea- 
lucrurilor și sint și intan-
punct de desfacere al uni-

(Urmare din pag. I)
a

Uliței pie-
treprinderi.i „Tirnava", 
castelului, a „ 
truite", a „Străzii noi 
(veche de sute de ani I), a 
„Străzii Armurierilor", al
tele și altele — va fi tra
tată particularizat, distinct, 
prin restaurare, unde este 
cazul, prin construcții, pol. 
printr-o nouă tramă stra
dală care să pună'in' evi
dență ceea ce constituie 
valoare și să corespundă, 
în același timp, noilor ce
rințe ale unui oraș cu ade
vărat modern.

Sarcină ambițioasă și 
grea pentru arhitecți si 
constructori. O bună parte 
a vechii zone centrale se 
află acum în stadiu de 
șantier. Un microcartier 
este aproape gata, el se în
fățișează acum, in preajma 
vadului Tirnavei și în 
vecinătatea unor impună-

tații de legume și fructe: .nr. 637 din 
...piața .ț;Valea Ialowrtțer* se vind car-i

tofi. Ne atrag atenția discuțiile din
tre urî grup de pefsoa.ne. și vinzător, 

' .Cumpărătorii erau nemulțumiți de 
calitatea mărfii, dar mai ales de in
solența vinzătorului, de poziția du
bioasă a cîntarului și de cantitatea 
de noroi hdunată în tas. Suficiente 
motive pentru o intervenție compe
tentă, cu atit mai mult cu cit — 
fapt semnalat și in articolul „Cu o 
mină pe cintar și cu alta in buzu
nar" — in aceeași unitate fusese 
prins de miliție alt vinzător incorect, 
tot la vinzarea de cartofi. Spre sur
prinderea cetățenilor care 
să-i semnaleze abaterile, 
bilul Mărgărit Constantin 
ritos să se deplaseze pină 
cu. pricina. Numai după 
destul de energică a cJ 
semnalau neregulile a acceptat „de

ranjul", a Îndrep
tat cîntarul, i-a 
descălecat „cuți
tele", l-a rugat 
pe vinzător — 
destul de „ofen
sat" — să șteargă 
tasul, apoi... a 
început să justi
fice aspectele de 
incorectitudine pe 
care chiar el le

_________ cind cumpărătorii 
î-au reamintit principii generale de 
etică și legalitate, le-a răspuns, in- 
torcind spatele :

— Eh ! Ce vorbiți dumneavoastră 
este așa... scriptic I

Involuntar, gestionarul a expri
mat limitarea preocupării sale pen
tru corectitudine' doar ia domeniul 
borderourilor și facturilor.

In antiteză, să relatăm șl consta
tări din alte unități cuprinse în son
daj. spre exemplu din magazinul 
„Lujerului" al I.C.L. Textila sau 
nr. 14 — confecții al I.C.L. „Univer
sal", conduse de Mihail Ion, respec
tiv. de loan Ștefan. Acesta din urmă 
ne-a împărtășit un fel de principiu 
al său, simplu, dar confirmat întru 
totul de atmosfera serviabilă din u- 
nitate : „Dacă se intimplă să venim 
necăjiți, lăsăm necazurile la ușa ma
gazinului, după cum. dacă se întîm
plă să plecăm necăjiți, lăsăm neca
zurile la ușa blocului".

Problema e ca asemenea atitudini 
și concepții, străbătute de răspun
dere față de buna servire, să fie ge
neralizate. Să influențeze modul de 
a-și înțelege menirea, de a gindi și 
de a acționa al tuturor responsabi
lilor de unități. Iar intr-o etapă su
perioară, chiar să constituie o con
diție a ocupării funcției de respon
sabil.

lize, studii. 
Semnificativ 
întreruptă a 
locului", dar 
ent, prost _________ ___ __
acționează este faptul că secretarul 
■cu problemele economice al comite
tului de partid din combinat, care 
nu este nou in această funcție, ci 
ă fost reales de curînd, nu a știut 
să ne spună cine răspunde de acti
vitatea din această unitate din 
partea comitetului județean sau a 
comitetului municipal de partid. 
Fapt este că echipele trec, iar nea
junsurile rămîn (situație confirmată 
și de rezultatele cu totul nemulțu
mitoare din primele patru luni ale 
acestui an). Și asta datorită unui 
stil de muncă defectuos : doar se 
controlează — în 10c să se pună 
umărul la greu : doar se constată — 
in loct să se rezolve problemele ; 
doar se prefigurează jumătăți de 
măsuri, în loc să se abordeze pieptiș 
problemele de fond.

Este necesar ca și la Combinatul 
chimic Rimnicu Vîlcea comitetele ju
dețean și municipal de partid să se 
implice mai mult, să organizeze, îm
preună cu comitetul de partid și cu 
Consiliul oamenilor muncii, acțiuni 
temeinic fundamentate și bine coor
donate. care să fie duse pină la 
capăt printr-o amplă muncă poli- 
tico-organizatorlcă, prin mobilizarea 
exemplară a resurselor și a ener
giilor existente. Un sprijin cores
punzător trebuie dat întăririi vieții 
interne de partid, desfășurării ei la 
nivelul impus de situația concretă, 
de cerințele îmbunătățirii muncii. 
Numai atunci cind rezultatele eco
nomice ale combinatului vor fi cele 
normale, activiștii și specialiștii tri
miși aici să sprijine activitatea vOr 
putea raporta că și-au făcut dato
ria. Numai un asemenea mod de a 
îndeplini sarcinile corespunde indi
cațiilor secretarului general al parti
dului. care cere fiecărui activist de 
partid și 
profund, 
zOlvarea 
blemelor.

Evident, experiența bună ____
dită in județul Vîlcea privind acti
vitatea colectivelor de îndrumare, 
șprijin și. control se cere larg gene
ralizată. astfel ca rezultatele tutu
ror unităților economice să fie ne 
măsura exigențelor tot mai înalte 
formulate de conducerea partidului.

Gh. ATANASIU 
Ion STANC1U

Vă informăm despre

Pasajul rutier subteran din Piața Victoriei

îndreptase. Iar

de stat să se implice 
concret și eficient in re- 
operativă a tuturor pro- 
acolo unde ele se ivesc, 

dobîn-

1

Pe harta rețelei de drumuri a 
Capitalei a fost Înscris un nou 
obiectiv edilitar-urbanistic— pasa
jul rutier subteran din Piața Vic
toriei, deschis circulației in aceste 
zile ale începutului de mai. 
lungime de 700 metri, din 
partea acoperită măsoară 300 me
tri. pasajul are două fire de cir
culație pe sens. In partea mediană 
a fost construit un parcaj auto, iar 
la Suprafață, -pe o porțiune a ram
pei dinspre bulevardul Ilie Pintilie, 
se află incă o zonă de parcare.

Noul pasaj inferior asigură le
gătura directă și rapidă pe axa 
est-vest, intre bulevardele Nicolae 
Titulescu și Ilie Pintilie, realizînd 
o capacitate corespunzătoare a va
lorilor 
această 
același 
sporită 
solului 
partea .,™._ ________
1 Mai. șoseaua Kiseleff, bulevardul 
Aviatorilor 
centrală și 
bulevardul 
Victoriei . și 
lungul și la .. . ____  _______

. au fost realizate relații locale de 
acces aje mijloacelor de transport 
auto în Piața Victoriei, mărginite 
de trotuare pletonale. Tot în 
această piață au 1'oSt concepute ac
cese pietonale către viitoarele sta
ții de metrou amplasate sub pasaj, 
ia al doilea șl al treilea nivel sub
teran. Introducerea noilor con
strucții moderne in rețeaua de 
drumuri din zonă conduce la in
staurarea ordinii depline nu doar 
in circulația rutieră de la. sol, ci 
și în cea pietonală. Atit pasajul, 
cit și traseele de metrou reprezintă 
componente ale unui amplu pro
iect de sistematizare a acestui spa
țiu citadin, menit să-i sporească 
gradul de funcționalitate și zes
trea de frumuseți arhitecturale.

Vom completa această succintă 
prezentare cu detalii furnizate de 
inginerul Nicolae Constantinescu. 
directorul genera! ăl .Centralei 
Antrepriză' Generală dO tdftslrUc- 
ții Căi Ferate (C.A.G.C.C.F.). In 
cadrul unei convorbiri desfășurate 
chiar pe șantier.

în
care

de trafic ce converg in 
piață * bucureșteană. în 

timp, el asigură o fluență 
pentru circulația la nivelul 
între arterele stradale din 
de nord — bulevardul

— și cele din partea 
de sud a pieței — 

Ana Ipătescu,. Calea 
stradă Buzești. în 

extremitățile pasajului

s-au dus 
responsa- 
a refuzat 
la taraba 
insistenta 

celor care-i

Serqiu ANDON

toare construcții medieva
le ca un proaspăt buchet 
de trandafiri într-o glastră 
de argint patinat, rafinată 
asociere de

80 000 de 
la Mediaș.

— Pentru 
primarul — gîndim, 
voltăm, construim, 
să lărgim și să îmbogățim 
cadrul nou de viață creat de 
societatea 
dat 
lot 
un 
de

valori estetice, 
oameni trăiesc
el spune 

dez- 
dorind

socialistă. Am 
recent in folosință un 

masiv de locuințe noi. 
spital modern cu 430 
paturi, finisăm și do

tăm un nou supermagazin, 
lucrăm la terminarea po
dului mare de peste Tir- 
nava — lucrare remarca
bilă — începe construcția 
unei masive zone de 
blocuri și magazine noi pe 
calea Sibiului, definitivăm 
o foarte frumoasă zonă de 
agrement în pădurea de

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

Una din cele mai importante surse 
de sănătate, indicată din copilărie 
și pină la cele mai înaintate virste, 
este mișcarea. .Medicii o „prescriu" 
sub diferitele ei forme : gimnastica, 
sportul, 
etc., atit 
cit și ca 
cuind 
tele, 
male, 
cutul 
prof.
șeful ________ ,____ _____ _______
dr. „I. Cantacuzino" din Capitală.

Utilitatea gimnasticii medicale in 
bolile reumatice este recunoscută 
atit de medici, cit și de pacienții 
care beneficiază de ameliorări in
contestabile, Cu atit mai importantă 
devine mișcarea în prevenirea unor 
suferințe. Se știe, de exemplu, că 
unele modificări ale coloanei verte
brale sau tulburări de statică, de
viații ale coloanei vertebrale, cum 
sint scoliozele, apărute deseori incă 
din copilărie, se află la baza artro
zei — boală reumatismală cu o largă 
răspîndire. în general, devierile co
loanei favorizează instalarea unui 
proces de uzură cu apariția spondi
lozelor. Pentru prevenirea acestor 
devieri nimic nu este mai adecvat 
decît mișcarea, sporturile, gimnas
tica. De aceea este foarte important 
ca părinții să vegheze asupra pro
gramului de activități ale copiilor 
în așa fel incit să se îmbine armo
nios orele de studiu cu cele de 
joacă, sport, mișcare. Recomandăm 
de asemenea, ca atit părinții, cit și 
cadrele didactice să sesizeze la 
timp eventualele poziții defectuoase 
ale copiilor, deoarece tulburările 
statice ale coloanei vertebrale la 
copil, modificări cum sint scoliozele 
pot fi corectate într-o măsură im
portantă prin gimnastică medicală.

Gimnastica medicală este indicată 
în foarte multe suferințe reumatis
male ale coloanei vertebrale. în

alergarea, 
pentru 
formă 
multe 
pildă,

mersul pe jos 
păstrarea sănătății, 
de tratament, inlo- 
situații medicamen- 
in bolile reumatis-

in
De . .
Iată ce ne recomandă cunOs- 
specialist in acest domeniu, 
dr. docent Ștefan ȘUȚ’EANU, 
clinicii medicale de la Spitalul 

f—_.—l.._ L.i Capitală.

peste Tirnava, amenajăm 
spații verzi, modernizăm 
drumuri. S-a produs, in 
acest oraș, in ultimii ani, 
o infuzie viguroasă de ti
nerețe.

44 000 de oameni mun
cesc in Mediașul care este, 
prin excelență, un oraș in
dustrial.

Funcționează aici, între 
altele, întreprinderea de 
relee. Mai exact, de mi- 
crorelee și micromotoare. 
înființată în 1969, dezvol
tată apoi (și încă se dez
voltă, produsele ei, me
reu perfecționate și mo
dernizate, fiind intens ce
rute în industria și in pro
cesele de automatizare).

— De la foarte simplu — 
șpune inginerul-șef Mircea 
Bolchiș — am ajuns la 
complex și la foarte com
plex. Acum realizăm relee 
pentru toate tipurile de 
panouri de automatizare,

inclusiv pentru programul 
nuclear. Am dobîndit, mai 
mult din ambiție proprie 
decit prin sarcină de 
serviciu, profilul doi — mi- 
cromotoarele...

— Pasajul sste o lucrare com
plexă, unitară — ne-a spus inter
locutorul nostru. In acest punct 
se realizează o construcție supra
etajată. pentru că sub pasaj și 
orientată pe direcția bulevardelor 
Ana Ipătescu — Aviatorilor so va 
afla o stație a magistralei 11 de 
metrou, iar 
coborlt. pe 
— șoseaua 
altă stație 
metrou. Deși independente, aceste 
oăl subterane de transport supra
puse se intercondițion’ează din 
punct do vedere constructiv. Așa se 
și explică faptul că pasajul a fost 
proiectat de Institutul „Proiect- 
București", în colaborare cu Între
prinderea Metrou. Proiectul a fost 
pus in Operă do centrala noastră 
pentru partea de pasaj propriu- 
zis șl de Intreprinderea-Antro- 
priză de Construcții Edilitare și 
Drumuri (I.A.C.E.D.) pentru căile

la un nivel 
direcția Oara 

Ștefan cel 
a magistralei

și mai 
de Nord 
Mare, o 
III de

fo.itlaterale de acces. Au mâi 
antrenate și Intreprinder.ilo bucu 
reștone posesoare de rețele 
trice, de apă, canalizare.

elec- 
, . ------------ gaxe.

telefoane. în scopul degajării am
plasamentului, al devierii si ordo
nării arestor rețele.

— Marea concentrație de rețele 
edilitare in zonă a constituit doar 
unul și, probabil, nu cel mai sem
nificativ din impedimentele care 
au stat în calea constructorilor.

— Intr-adevăr, am avut de în
vins nu puține dificultăți. Exis
tența a trei niveluri a creat pro
bleme de Ordin tehnic și m-aș 
referi, de exemplu, la necesitatea 
ridicării unor pereți de protecție 
a săpăturii, câre trebuiau să con
fere. in afara rezistenței, și ca
lități de etănșare. imniedicind 
pătrunderea apelor freatice în pa
saj. Alto greutăți au fost generate 
de necesitatea dezafectării zonei 
în care debușează un mare număr 
de artere majore 
orășenească sau de 
faze de lucru s-au 
au fost rezolvate

„unei bune organizări tehnologice, 
stabilirii judicioase a succesiunii 
operațiilor, corelării corespunză
toare. prin analize dese, eficiente.

de circulație 
faptul că unele 
suprapus. Ele 

■ însă datorită

✓

intre colectivele de constructori ale 
celor două unități — C.A.G.C.C.F. 
șl I.A.C.E.D., pe de o parte, și 
întreprinderile care au lucrat la 
eliberarea amplasamentului, pe de 
altă parte.

— Pasajul din Piața Victoriei 
este col mai amplu din seria 
obiectivelor de acest gen Construi
te pină acum în capitală. Cu toate 
acestea, execuția sa ă durat 
mal puțin. Cit timp necesită, 
deobște. o atare investiție si 
cite luni s-a redus durata 
execuție 7

Față de durata

cel 
ln-
Cu 
de

normată— _____ ______  de
36 de luni, lucrarea a fost efec
tuată in circa zece luni. Datorită 
unei mari concentrări de forțe 
Umane, materiale și. de utilaje, a 
aplicării unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, între care aș men
ționa antrenarea mai multor an
treprize de construcția din cadrul 
Centralei, lucrul in două schim
buri, folosindu-.se la .maximum 
fondul de timp, inclusiv zilele de 
«îmbată și duminică, folosirea Uti
lajelor de mare randament și pro
ductivitate, industrializarea unor 
elemente componente ale structu
rii de beton armat, măsurile adop
tate la stațiile de betoane pentru 
a furniza șantierului beton șl in 
perioadele cu temperaturi nega
tive. aplicarea acordului global la 
nivelul brigăzilor ca formă stimu
lativă de retribuție și de respec
tare a unor termene foarte 
strinse.

Numărul «rescind de pasaje de
nivelate Construite in București in 
uitimii aht reprezintă investiții de 
mare importanță publică, a căror 
utilitate a fost pe deplin confir
mată. $i in acest caz se va atinge 
țelul urmărit — o mai mare flu
ență a circulației și. deci, ciștig 
de timp, o securitate sporită pen
tru toți partlcipanțil la traficul 
rutier în perimetrul de traver
sare a Pieței Victoriei. 9ă nu uî-i 
tăm nici latura eătetică, faptul că 
pasajul rutier subteran adaugă 
modernitate și armonie Pieței Vic
toriei. una din cele Mai reprezen
tative din Capitală.

Gabriela BONDOC

Gimnastica medicală
spondiloză, indiferent de segmentul 
vertebral afectat, durerile pe care 
le au bolnavii nu sint determinate 
numai de modificările degenerative 
ale coloanei vertebrale, ci și de scă
derea tonusului musculaturii para- 
vertebrale — de susținere a verte
brelor și a coloanei. Se constată că 
această slăbire a musculaturii, aceas
tă hipotonie musculară este deosebit 
de frecventă în cazul persoanelor cu 
tendință către sedentarism. De 
aceea se recomandă cu multă insis
tență practicarea gimnasticii medi
cale de către bolnavii cu spondiloză,

Un alt exemplu in legătură tot cu 
reumatismul degenerativ : în artroza 
șoldului, durerile il determină pe 
bolnav să își reducă mișcarea și 
mersul. Fiind implicată o articulație 
de sprijin, respectiv șoldul, mersul 
propriu-zis ar putea agrava leziu
nile articulare, mai ales în cazul 
bolnavilor cu o greutate corporală 
mai mare, hiperponderali. în aceste 
situații, gimnastica medicală este 
extrem de utilă pentru tonifierea, 
adică întărirea musculaturii perlar- 
ticulare (din jurul articulațiilor su
ferinde) și pentru __________ _
dinței la atrofie a acestei muscula
turi, atrofie 
observată ca 
uneori greșit 
suferind.

Si in unele _________ ______
torli este indicată gimnastica medi
cală. Astfel, in spondilita anchllo- 
zantă tratamentul prin mișcare, de
numit și klnetoterapie, este cel puțin 
la fel de important ca cel medica
mentos, mișcarea contribuind la 
evitarea anchilozelor și deformărilor 
pe care le poate produce această 
boală.

Gimnastica medicală trebuie fă
cută pe baza recomandării medicului 
specialist și se practică inițial sub 
supravegherea profesorilor de cul
tură fizică medicală. in serviciile de 
specialitate din dispensarele polieli-

combaterea ten-
poate fi deseori 

„menajării".
ce 

urmare a 
înțeleasă, a piciorului

reumatisme inflama-

nice. Indicațiile de gimnastică, ca șl 
exercițiile sint strict individualizate 
în funcție de starea de sănătate a 
fiecărui organism. De aceea ar fi o 
greșală să se facă exerciții din pro
prie inițiativă sau după sfatul pa- 
cienților care s-au simțit bine. Exis
tă mișcări chiar contraindicate pen
tru suferințele diferitelor segmente 
ale coloanei vertebrale sau ale arti
culațiilor, deci 
face mai mult 
cițille făcute 
competentă. Ia 
rior practicate

în continuare, prof. Gheorghe 
VLĂDICA, șef de secție la Consi
liul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, ne argumentează cit de 
necesară este alcătuirea unui pro
gram rațional de viață, cu o alter
nanță corectă a timpului destinat 
instrucției și activității profesionale 
cu cel rezervat odihnei active.

Este semnificativ faptul că cel 
de-al 39-lea. Congres de medicină 
din Franța, cu tematica „Faceți 
mișcare", lansa în final apelul către 
compatrioții de toate virstele : 
„Circulați pe bicicletă, mergeți pe 
jos, jucați fotbal, săriți coarda, fa
ceți Ce doriți, dar mișcați-vă, scutu- 
rați-vă de amorțeală ! Dacă vă mul
țumiți să rămineți doar așezați la 
birou sau la volan vă veți îmbol
năvi. Corpul omenesc este compus 
din 40 la sută mușchi pe care tre
buie să îi punem in mișcare. Oră
șeni sedentari cum sintem, ne pro
vocăm singuri bolile stind nemișcați 
pe scaune, cu sistemul nervos În
cordat, cu aparatul digestiv blocat, 
cu mușchii inerți, cu articulațiile 
anchilozate".

Așa cum se știe, la noi In țară 
există preocuparea constantă pentru 
inițierea unor acțiuni sportive de 
masă pentru creșterea interesului de 
practicare a sporturilor, iar cifrele 
mobilizării la acțiuni sportive de 
masă sint superioare de la un an la 
altul. Ne exprimăm convingerea că

mișcări care ar putea 
rău decit bine. Exer- 
sub o supraveghere 
început, pot fi ulte- 
și la domiciliu.

prof. Gheorghe

și sanatatea
se poate face însă șl mai mult pen
tru promovarea pe scară largă a 
formelor de practiOare a exercițiilor 
fizice pentru menținerea sănătății. 
Astfel, cu puțin efort de Voință se 
poate efectua zilnic, de către fiecare 
copil, tinăr și 
exerciții de 
8—10 minute 
de muncă, 
concepute in 
cite toți mușchii și să influențeze 
favorabil toate funcțiile organis
mului.

Este la îndemina fiecărui cetă
țean să practice de citeva ori pe 
săptămînă alergarea pentru sănă
tate. mersul zilnic pe jos, depla
sarea pe bicicletă. toate acestea 
fiind izvoare de sănătate, relaxare, 
bună dispoziție, excelente mijloace 
de recreare și refacere a organis
mului după orele de muncă.

Sint recomandări de care 
bine să ținem scama cu atit 
mult cu cît la baza lor se află 
diile și experiența multor țări cu 
privire la modul de viață al omu
lui modern. Astfel, la cel de-al 
IV-lea Congres european organizat 
de UNESCO pe tema „Omul și 
timpul său liber" participanții atră
geau atenția că sănătatea unor mari 
mase de oameni este influențată de 
reducerea activității fizice și de stă
rile de încordare nervoasă care pre- 
dispun Ia extinderea unor boli, cum 
sint ulcerul, hipertensiunea arte
rială, infarctul miocardic, acciden
tele vasculare cerebrale, uzura pre
matură a organismului etc. Pentru 
a preveni toate acestea, specialiștii 
apreciau că nevoia minimă de miș
care pe zi, pentru copii și adoles
cenți, este de circa 3 ore, iar pen
tru populația adultă angrenată in 
activități profesionale recomandau 
cel puțin o oră de agrement-sport, 
exerciții fizice in aer curat.

adult un program de 
gimnastică timp de 

la domiciliu, la locul 
la școală, exerciții 
așa fel incit să soli

este 
mai 
stu-

Elena MANTU

de entuziaști de la noi, ti
neri mai toți, a zis că pu
tem încerca șl noi. „Bine 
— ni s-a spus cu îngădu
ință — încercați". Proiec
tarea, probele au durat

ÎNNOITE TRADIȚII 
INDUSTRIALE

— Vreți să explicați mai 
exact 7

— A fost așa : industriei 
electrotehnice i se cerea un 
anumit tip de micromotor. 
Complicat, cu 20 de bobi
ne. O întreprindere mare, 
specializată, după mai mul
te încercări a spus că nu-1 
poate realiza. Un colectiv

oeva... Dar a Ieșit moto
rașul ! Cind a fost omolo
gat și s-a produs prima 
serie ni s-a spus, mai in 
glumă, mai in serios: „Ne- 
ați lăsat cam mult să aș
teptăm. ce faceți voi aco
lo?" „Facem micromotoa- 
rele..." „Păi, să le faceți, 
vi le-am trecut în plan !“

Apoi producția s-a tot di
versificat. Facem acum și 
motorașe pas cu pas pen
tru robotică. Șl motorașe 
de curent continuu. Și ser- 
vomotorașe sincron și a- 
sincron. O mulțime. Avem 
acum în omologare un mo
toraș mai mic decît un 
degetar... E o industrie de 
finețe... Lucrează la noi 
foarte mulți tineri. între 
Care foarte multe fete...

Fetele frumoase ale 
diașului, pe care în 
timpuri le-am fi văzut 
gălind la gherghef, ău 
brățișat acum cea 
laborioasă activitate 
dustrială, aceea a mecani
cii și electrotehnicii fine. 
Mîinlle, degetele lor deli
cate produc și montează 
piese minuscule, din care 
se compun bijuterii tehni
ce, mari valori in foarte 
mici volume, încorporînd 
ingeniozitate și modernita-

Me- 
alte 
mi- 
im- 
mai 
in-

te tehnică pentru uzul in
dustriilor de vîrf : electro
nica, electrotehnica, auto
matica, robotica.

— Ne preocupă calitatea 
produselor — ne-a spus in 
final primarul municipiu
lui, Viorel Eugen Pescar — 
deși Mediașul se poate 
mindri la acest capitol : 
aproape că nu există țară 
din Europa în care să nu 
ajungă măcar unul dintre 
tipurile noastre de produse. 
„Emailul roșu", cu vase e- 
mailate de mare eleganță, 
„Vitrometan", cu produse 
din cristal și Sticlă fină, fa
brica de mobilă, cu crea
țiile sale foarte solicitate. 
Dar spuneam că, totuși, ne 
preocupă calitatea. Pentru 
că, așa cum ne orientează 
secretarul general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, calita
tea muncii și a produselor

constituie un proces care 
nu poate fi considerat nici
odată Încheiat. Se duce 
acum, de asemenea, bătălia 
pentru creșterea eficienței 
și reducerea consumurilor. 
Etapa pe care o parcurge 
industria municipiului este 
a dezvoltării intensive. Prin 
eficiență, productivitate, 
calitate. Orașul nostru in
dustrial, in pas cu întreaga 
țară, se dorește a fi la 
înălțimea cerințelor acestui 
timp revoluționar al auto- 
depășiril.

„Să vedeți ce o să ur
meze cînd (...) vor răsări 
urmașii noștri ! Ceea ce 
noi încercăm... ei vor de- 
săvirși cu gindul curat și 
fapta hotărîtă !... Din cără
rile noastre (...) ei vor face 
drumul cel mai larg..." — 
spunea, la Începutul seco
lului, cărturarul medieșean 
Ilarie Chendi.

Se întîmplă întocmai.
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O cerință esențială:

RESPECTAREA TERMENELOR

DE EXECUȚIE A REPARAȚIILOR

Întreținerea exemplară a culturilor

Menținerea în stare optimă de funcționare a sistemului energetic, 
realizarea producției de energie electrică și termică la nivelul planului și 
al programelor stabilite pentru fiecare centrală electrică, acoperirea in
tegrală a necesităților de consum productiv ale unităților economice sînt 
sarcini de maximă importantă, de stringentă actualitate care stau in fata 
colectivelor de energeticieni.

In cadrul acțiunilor ce se întreprind la centralele electrice, un loc 
prioritar îl ocupă activitatea de modernizare și reparații ale diferitelor 
capacități energetice. Așa cum se releva și in articolele precedente pu
blicate in ziarul „Scînteia" din 6 și 7 mai a.c., realizarea integrală a 
acestor lucrări, respectarea termenelor de execuție stabilite condiționează 
în bună parte menținerea in funcțiune a unui număr cit mai mare de 
grupuri energetice și, implicit, creșterea gradului de disponibilitate ai 
centralelor. Care este stadiul realizării reparațiilor, dar mai ales ce 
probleme trebuie grabnic soluționate ? Iată tema prezentei anchete în
treprinse la întreprinderea electrocentrale Ploiești.

CUM SÎNT PREGĂTITE RE
PARAȚIILE ? în componenta aces
tei unități energetice se află cen
tralele electrice și de termoficare 
Brazi I și II, hidrocentrala Paltinu 
și microhidrocentralele Nedelea. Pu
terea totală instalată a grupurilor 
energetice se ridică la peste 900 MW, 
din care cea mai mare parte se află 
la unitățile de la Brazi. Pe primele 
patru luni din acest an, la nivelul 
întreprinderii a fost realizată inte
gral producția de energie electrică și 
termică planificată, ceea ce este bine. 
Totuși se constată depășirea con
sumurilor proprii tehnologice și 
menținerea unor indisponibilități, 
fapt ce determină funcționarea unor 
grupuri la o capacitate inferioară 
puterii nominale.

— Lucrările de reparații și moder
nizări prevăzute pentru acest an sînt 
menite să asigure creșterea randa
mentelor utilajelor și, implicit, func
tionarea lor la capacitate, in regim 
de exploatare cit mai economică, 
precizează ing. Florea Manea, direc
torul tehnic al întreprinderii electro
centrale Ploiești. Pînă în prezentam 
realizat toate reparațiile planificate 
pentru perioada care a trecut din 
acest an. Aș aminti reviziile tehnice 
efectuate la cazanele de 420 tone 
abur pe oră nr. 1, 2, 3 și 4. la tur
bina nr. 3 de 50 MW. în prezent 
se află în curs de finalizare repara
ția capitală la turboagregatul nr. 2 
de 50 MW cu termen de punere in 
funcțiune 10 mal a.c. în trimestrele 
II și III puterea medie planificată in 
reparații este de circa 400 MW, ceea 
ce înseamnă un volum important de 
lucrări și o mobilizare exemplară 
din partea tuturor factorilor partici- 
panti la realizarea lor. Sintem pre
ocupați ca reparațiile să fie execu
tate la termen și de calitate. Aceste 
cerințe sînt determinante pentru 
creșterea randamentelor agregatelor, 
bineînțeles în condiții de exploatare 
competentă, în conformitate cu nor
mele tehnice existente. Un singur 
procent realizat in creșterea randa
mentului agregatelor de la termocen
trala Brazi înseamnă, la nivelul aces
tui an, diminuarea cu 2 500 tone com
bustibil convențional a consumului 
propriu tehnologic, obținerea unei 
producții suplimentare de aproape 9 
milioane kWh de energie electrică.

Calculul prezentat de interlocuto
rul nostru este cit se poate de su
gestiv, evidențiind pregnant necesi
tatea efectuării unor reparații de ca
litate. Fără îndoială, realizarea aces
tui deziderat este condiționată de 
factori multipli, între care un loc 
distinct îl ocupă activitatea de pre
gătire a lucrărilor de reparații. Din 
discuțiile avute cu specialiști de la 
întreprinderea electrocentrale Plo
iești, am reținut citeva aspecte pe 
care le supunem atenției. La agrega
tele aflate în funcțiune sînt cunos
cut! permanent parametrii realizați, 
depistate eventualele deficiente înre
gistrate de către personalul de ex
ploatare. Cu circa două luni înainte 
de termenul planificat de intrare in 
reparații a echipamentelor, secțiile de 
exploatare comunică serviciului de 
programare șl urmărire a producției 
listele cu lucrările ce trebuie efec
tuate la agregatele de bază și auxi
liare. Cu aproape două săptămîni 
înainte de începerea execuției inter
vențiilor sînt repartizate formațiile 
de lucru din cadrul Brigăzii de an
trepriză reparații echipamente ener
getice — Brazi. Sînt detaliate grafi
cele de execuție și nominalizate 
echipele specializate pe tipuri de lu
crări. La oprirea și demontarea agre
gatului se face expertizarea stării 
tehnice a echipamentelor. Cu acest 
prilej se fac și propuneri pentru vii
toarea reparație. De pildă, la turbo
agregatul nr. 2 s-au constatat ero
ziuni ale inelului de la Dortdiafragma 
nr. 4 a corpului de joasă presiune 
si s-a admis de către comisia teh
nică menținerea in funcțiune a aces
teia, urmind ca Ia reparația urmă
toare aceasta să fie înlocuită. Deci 
pregătirea pentru o nouă intervenție 
începe de la precedenta reparație. 
Tbtodată se stabilesc piesele care 

pot fi recondiționate. O atentie deo
sebită se acordă creșterii producției 
de piese de schimb in atelierele pro
prii. în prezent, nu numai că se 
asigură o serie de piese pentru nece

sarul unității, dar se realizează și 
pentru alți beneficiari. Pentru redu
cerea duratei reparațiilor, precum și 
în vederea creșterii calității aces
tora, au fost concepute unele dispo
zitive pentru efectuarea unor lucrări. 
De pildă, maistrul Iordan Filip și 
muncitorul Gheorghe Anghelache, 
din cadrul atelierului de prelucrări 
mecanice, au reușit să realizeze un 
dispozitiv pentru danturarea pinioa- 
nelor reductoarelor de turație afe
rente turbopompelor de alimentare 
de la grupurile de 200 MW. Fără a 
intra în detalii tehnice, un lucru se 
cuvine subliniat : instalația realizată 
vine să rezolve o problemă pentru 
care s-au făcut numeroase interven
ții Ia unități de specialitate și care 
au rămas fără rezultat concret.

Așadar, apar multe idei și soluții 
tehnice in diferite centrale electrice, 
unele dintre ele deosebit de valoroa
se. Se impune, prin urmare, o in
ventariere cit mai exactă a acestora 
și popularizarea lor la toți factorii 
interesați in vederea generaliză
rii lor.

CUM SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂ
RILE ? Efectele bunei organizări în 
pregătirea lucrărilor se regăsesc în 
stadiile fizice ale reparațiilor. La 
turbina nr. 2 de 50 MW. aflată in 
reparație capitală, pe un panou vi
zibil sint înscrise planificarea opera
țiilor și urmărirea realizării lor. La 
unele din cele 40 de intervenții pre
văzute. lucrările sint avansate.

— înlocuirea tubulaturii de la con
densator este lucrarea cu durata cea 
mai mare, menționează maistrul 
principal specialist Ion Rizea. Ne în
cadrăm în graficele de execuție, iar 

în cîteva zile lucrarea va fi finali
zată. Ne-am organizat activitatea 
astfel ca să fie respectat termenul de 
10 mai de intrare in exploatare a 
acestui agregat. Totodată ne preocu
păm să facem lucrări de cea mai 
bună calitate. Turbina este un echi
pament complex, unde nu ai voie să 
greșești sau să te abați de la prescrip
țiile tehnice. Fiecare operație efec
tuată este controlată de mine. Și 
oamenii pe care îi coordonez știu că. 
nu admit treaba de mîntuială. Am 
aproape 30 de ani de activitate in 
acest domeniu. Ii cunosc bine pe to
varășii mei, dar mă cunosc și ei tot 
atît de bine. De conștiinciozitatea 
noastră, de competenta intervențiilor 
efectuate depinde ca turbina să func
ționeze, desigur printr-o exploatare 
corespunzătoare, la parametri supe
riori, să crească gradul de disponibi
litate a acesteia.

Prezent la discuție, inginerul Nicu 
Vladimir, din cadrul biroului tehnic 
de producție, care face parte din 
comisia de recepție a lucrărilor de 
reparații, ne confirmă calitatea 
execuției operațiilor efectuate la tur
bină. Revenim la termenul de pu
nere în funcțiune a acestei capacități 
energetice. Va fi respectat ? Da. a 
fost răspunsul conducerii brigăzii de 
antrepriză reparații, cu condiția ca 
rotorul corpului de înaltă pre
siune. aflat pentru un tratament de 
termostabilizare la întreprinderea de 
mașini grele București, să fie trimis 
la centrala electrică Brazi in maxi
mum 5—6 zile.

CUM RĂSPUND UNELE ÎN
TREPRINDERI FURNIZOARE LA 
SOLICITĂRILE CENTRALELOR 
ELECTRICE ? Solicitarea era făcută 
în ultima decadă a lunii aprilie. Iată 
ce răspuns ne-a oferit, la acea dată, 
ing. Eugeniu Bianchi, directorul fa
bricii de turboagregate din cadrul 
întreprinderii de mașini grele Bucu
rești :

— Cunosc problema rotorului de la 
Brazi. întreprinderea „Energorepara- 
ții" trebuia să ne emită comanda 
pentru termostabilizare, pe care însă 
nu am primit-o. Dar ne înțelegem 
noi. cum am făcut și în alte ocazii. 
Cuptorul în prezent este ocupat cu 
tratamentul unor echipamente pen
tru export. Cînd vor fi gata acestea, 
vom putea executa și rotorul de la 
Brazi.

— Puteti să precizați o dată mai 
exactă ?

— Nu.
Din investigațiile făcute a rezultat 

că a fost emisă comanda. Un lucru 
pe care ar fi trebuit să-1 știe con
ducerea întreprinderii de mașini 
grele București. Se intîmplă însă ca, 
datorită unei excesive birocratizări 
și nu arareori a unei comodități din 
partea unor persoane, drumul unei 
comenzi de la registratură pînă la 
secția de producție să fie mult prea 
lung. Ba, uneori, apar cazuri para
doxale cînd lucrările sînt executate, 
dar comanda este respinsă din lipsă 
de capacitate.

Și iată că în această situație roto
rul solicitat va ajunge la Brazi în 
ziua cind turbina nr. 2 trebuia să 
intre în exploatare. Toate eforturile 
depuse pentru încadrarea in grafice
le de execuție a lucrărilor de repara
ții la acest agregat au fost anihilate 
de lipsa de promptitudine a între
prinderii de mașini grele București. 
Așteptăm din partea conducerii aces
tei unități un răspuns cu privire la 
problema adusă în discuție, dar și 
referitor la restantele înregistrate în 
livrarea unor echipamente mențio
nate în articolele anterioare.

La termocentrala Brazi sint prevă
zute o serie de modernizări menite 
să sporească siguranța în funcționa
re a agregatelor energetice si să asi
gure functionarea lor în condiții cit 
mai economice. Finalizarea acestor 
acțiuni este condiționată de livrarea 
urgentă a unor echipamente. încă de 
anul trecut trebuia să se încheie lu
crările de amenajări și instalații 
pentru arderea păcurii vîscoase la 
termocentrala Brazi. Partea de con
strucție este realizată. Dar...

• Combinatul de utilaj greu Cluj- 
Napoca trebuia să execute 10 pre- 
încălzitori de păcură cu o capacitate 
de 40 tone pe oră. Trei dintre aceș
tia au fost fabricați. Cînd vor fi rea
lizați ceilalți șapte preîncălzitori ?
• Se află în curs de desfășurare 

lucrările (cu termen de finalizare, 
august a.c.) pentru înlocuirea consu
mului de acid sulfuric cu acid clor- 
hidric pentru demineralizarea apei, 
întreprinderea de utilaj greu Ploiești 
a încheiat contract pentru realizarea 
a 8 cisterne, din care pentru primele 
patru termenul de livrare a expirat 
ia finele trimestrului I.

Ion LAZAR

-lucrare de bază pentru recolta
HUNEDOARA

Avantaie practice ale organizării muncii in acord global
Principalele forțe umane din sa

tele județului Hunedoara se află, in 
aceste zile, la cîmp, la efectuarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor. 
Șe prășește manual și mecanic sfecla 
de zahăr, se rebilonează cartofii. Ca 
urmare, prima prașilă la sfecla de 
zahăr s-a făcut pe 15 la sută din su
prafață. iar rebilonarea cartofilor — 
in proporție de 27 la sută.

O dată cu preocuparea susținută 
ce există din partea organelor si 
organizațiilor de partid și a conduce
rilor unităților agricole pentru ex
tinderea și generalizarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor prăsitoa
re, se manifestă o deosebită atentie 
pentru efectuarea acestora de bună 
calitate, la un loc de frunte inscriin- 
du-se grija pentru respectarea den
sităților optime de plante la hectar, 
în cele mai multe unități agricole 
munca este temeinic organizată, iar 
Ia lucrări participă un număr mare 
de cooperatori și mecanizatori. De 
altfel, ing. Mircea Silvestru, director 
general al direcției agricole județe
ne, pe care l-am întîlnit în mijlocul 
țăranilor cooperatori din Geoagiu, 
sublinia că în acest an în toate uni
tățile agricole munca a fost organi
zată în condiții superioare, pe baza 
acordului global, culturile fiind re-

BRĂILA

Atentie maximă menținerii densității plantelor
După încheierea însămîntărilor, în 

unitățile agricole din județul Brăila, 
toate forțele sint concentrate la exe
cutarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. întrucit în această, zonă 
cantitățile de apă rezultate din pre
cipitații au fost mici, comandamen
tul județean pentru agricultură a 
indicat să se înceapă irigarea cerea
lelor păioase, a plantelor furajere, 
legumelor și a terenurilor plantate cu 
butași de sfeclă de zahăr în vederea 
producerii de sămînță. De la direc
ția agricolă aflăm că erbicidarea pă- 
ioaselor pe întreaga suprafață de 
101 706 hectare urmează să se în
cheie în următoarele două zile. A 
început prășitul manual pe cele 
27 663 hectare cultivate cu floarea- 
soarelui și 11 200 hectare sfeclă de 
zahăr, în special pe solele cu un 
grad mai mare de îmburuienare din 
unitățile agricole situate în consi
liile agroindustriale Bărăganul. Gro- 
peni și Romanu. unde s-au înregis
trat ploi din care au rezultat între 
10 și 20 litri de apă pe metrul pă

Cum acționați pentru recuperarea 

restanțelor la producția fizică
întreprinderea de panouri electro- 

pneumatice Bacău, unitate care în 
anii trecuți se număra printre frun
tașii întrecerii socialiste pe ramură, 
a înregistrat în primul trimestru din 
acest an o restanță la producția fi
zică în valoare de 10 milioane lei. A 
creat astfel greutăți în realizarea 
Clanului multor unități, între care 
ntreprinderea mecanică din Roman, 

întreprinderea mecano-navală Con
stanța, întreprinderea de mașini- 
unelte Suceava și altele. Cauzele ? 
Inginerul Sergiu Iorga, directorul 
unității, ne spunea că, la rîndul ei, 
întreprinderea băcăuană a întîmpi- 
nat greutăți din partea unor furni
zori care nu au livrat la termenele 
stabilite o serie de componente elec
tronice, tablă, grund și alte mate
riale necesare realizării panourilor 
de automatizare și a celorlalte sor
timente prevăzute în planul produc
ției fizice.

Firește, livrarea cu intîrziere a 
unor materiale a influențat în mod 
negativ desfășurarea procesului de 
producție în întreprinderea din 
Bacău. Totuși, ar fi simplist și ne
conform cu adevărul ca explicațiile 
șă se oprească aici. Aceasta deoarece 
restanțele acumulate Ia producția fi
zică au fost determinate și de o se
rie de cauze subiective, de unele 
neajunsuri manifestate în propria 
activitate a unității și a căror rezol
vare a depins de conducerea între
prinderii, de organizația de partid 
de aici. Astfel, slaba organizare a 
producției și a muncii în unele sec- 
toare-cheie. nerespectarea tehnolo
giilor de fabricație, insuficienta 
preocupare pentru ridicarea conti
nuă a pregătirii profesionale a per
sonalului muncitor, indisciplina în 
muncă au făcut ca planul de produc
ție să nu fie îndeplinit integral, în 
mod ritmic, lună de lună, iar o se
rie de produse să fie întoarse pe 
flux și remediate datorită calității 
lor necorespunzătoare.

După cum era necesar și firesc, ac- 
ționint in spiritul indicațiilor și 
orientărilor formulate de secretarul 
general al partidului nostru, tova

partizate pe ferme, brigăzi și echipe 
de lucru.

La C.A.P. Sîntandrei. in cele 4 bri
găzi ale unității, participă zilnic Ia 
întreținerea culturilor peste 400 de 
cooperatori și mecanizatori. In spri
jinul lor vin insă și membrii fami
liilor lor care sînt încadrați in di
ferite unități economice. Chiar in 
primele zile, sfecla de zahăr a fost 
prăsită pe jumătate din suprafață. 
Inginerul-șef al unității, Mihai Po
pescu, remarca că, prin repartizarea 
culturilor pe formații de muncă, 
sporește răspunderea pentru execu
tarea lucrărilor la timp și de bună 
calitate. Oamenii sînt cointere
sați să obțină producții superioare 
la hectar, cunoscînd că de aceasta 
depinde și nivelul retribuției lor. 
Am reținut faptul că aici mecaniza
torii sînt specializați pe culturi. Me
canizatorii din formația lui Gheorghe 
Fulea efectuau lucrările de între
ținere la sfecla de zahăr, a celei 
lui Pavel Cutinici — la rebilonarea 
cartofilor, iar a lui Ion Fazekaș — 
la prășitul porumbului.

Peste 100 de cooperatori din bri
găzile Simeria Veche și Biscaria de 
la C.A.P. Simeria se aflau la prăși
tul manual al sfeclei de zahăr. Fie

trat. In raidul întreprins, am con
statat că sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui au răsărit în totalitate, la
nurile sînt încheiate, nu prezintă go
luri. Densitatea este optimă.

„Urmărim ca la sfecla de zahăr să 
se asigure intre 90 000—110 000 plante 
recoltabile la hectar — ne spune in
giner Ana Răduță, director cu pro
ducția vegetală în cadrul direcției 
județene agricole. Pînă în prezent 
nu avem necazuri. De altfel, o bună 
măsură luată constă în repartizarea 
acelorași mecanizatori, care au efec
tuat semănatul și la lucrările de în
treținere a culturilor. Decizia nr. 110 
din 30 aprilie a.c. a comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean 
prevede măsuri ferme, care au fost 
aduse din timp la cunoștința tuturor 
agricultorilor, a factorilor de răs
pundere, cu privire la întreținerea 
culturilor".

Spre deosebire de alte zone din 
tară, unde a plouat abundent. în ju
dețul Brăila, solul are deficit de umi
ditate. Avîndu-se în vedere această 

rășul Nicolae Ceaușescu, toate aceste 
deficiențe interne din activitatea în
treprinderii au făcut obiectul unor 
analize temeinice in consiliul de 
conducere ai oamenilor muncii, in 
organizația de partid, in urma că
rora au fost stabilite măsuri politice, 
tehnice și organizatorice concrete, 
care să conducă la recuperarea res
tanțelor și îndeplinirea în cît mai 
bune condiții a sarcinilor de plan. 
Așa, bunăoară, s-a stabilit ca în 
locurile de muncă „cele mai fier
binți", cum ar fi atelierele de echi
pări electrice și pregătire a fabrica
ției, să lucreze comuniști cu o înaltă 

La întreprinderea de panouri electropneumatice din Bacău

calificare ; s-a îmbunătățit asistența 
tehnică pe schimburi și pe fluxul de 
producție ; tehnologii au primit sar
cini concrete cu privire la realiza
rea produselor, de la intrarea lor pe 
flux pină la expedierea către bene
ficiari.

Măsuri speciale au fost întreprinse 
in atelierul nr. 2 de echipări elec
trice, unde se realizează panouri de 
automatizare pentru mașinile-unelte 
destinate exportului. Aici a fost re
partizat să lucreze maistrul Gheor
ghe Stan, unul dintre cei mai expe
rimentați oameni din întreprindere, 
împreună cu alți muncitori specia
liști. Tot aici s-a reorganizat pe în
tregul flux de fabricație controlul 
tehnic de calitate, care a fost întărit 
cu oameni cu o înaltă pregătire pro
fesională. în același timp, în cadrul 
programului de modernizare a pro
ducției și a muncii au fost întreprin
se noi acțiuni care au asigurat 
creșterea simțitoare a productivității 
muncii și îmbunătățirea calității 
produselor. Așa. bunăoară. în secția 
mecano-chimică, inginerul Florin 
Marcu, împreună cu maistrul Mircea 
Cociorvă, au conceput și realizat o 
mașină de șlefuit uși și cadre cu 
bandă abrazivă, prin care s-a reali
zat un spor anual de producție în 

care formație își cunoștea bine su
prafața ce o are de întreținut și sar
cinile de producție stabilite pentru 
acest an. Maria Crăciunescu și Silvia 
Iordache, șefe de echipă, lucrau 
efectiv în fruntea formațiilor pe care 
le conduc, echipe care execută toate 
lucrările pe baza acordului global. 
Șefele de echipă ne relatau că toți 
cooperatorii sînt mai preocupați ca 
oricind să execute de bună calitate 
întreținerea culturilor și intr-un timp 
cit mai scurt.

Și în alte unități agricole lucră
rile sint avansate. In cooperativele 
agricole Gurasada. Geoagiu. Totești, 
Leșnic. Ostrov, Bretea Strei și în al
tele s-a încheiat prima rebilonare a 
cartofilor, iar în cele care au tere
nuri în lunca Mureșului prășitul 
sfeclei de zahăr se apropie de sfîr- 
șit. Este o dovadă grăitoare a bunei 
organizări a muncii. a hotărîrii 
cooperatorilor de a obține recolte 
mari în acest an. îmbucurător este 
și faptul că în multe locuri porum
bul a răsărit uniform, iar în cîteva 
cooperative agricole s-a și trecut la 
prășit.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

situație s-a trecut cu toate forțele 
la irigarea culturilor. In acest scop, 
au fost scoase în cîmp, din timp, 
toate echipamentele. urmărindu-se 
punerea lor în funcțiune imediat. 
Se irigă neîntrerupt, ziua și noaptea, 
iar echipele service sînt gata oricind 
să intervină operativ la eventualele 
defecțiuni. Cu maximă răspundere 
se lucrează și in horticultură. La 
culturile ce se realizează prin răsad 
s-au plantat in cimp tomate timpu
rii pe 500 hectare și a început aceeași 
lucrare la vinete. în următoarele 
zile va începe plantarea ardeilor și a 
telinei.

Consemnăm că, in această perioa
dă, de maximă mobilizare de forte 
in întreținerea culturilor agricole, 
specialiștii, factorii de răspundere 
sint prezenți activ pe teren, unde 
urmăresc ca, peste tot, să fie execu
tate lucrări de cea mai bună ca
litate.

Candlano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

valoare de 300 000 lei, iar subingi- 
nerul Dan Anegroaie, împreună cu 
maistrul Ion Berbecea. au realizat 
un dispozitiv de alimentare a frezei 
în flux continuu, care a dus la re
ducerea personalului muncitor și 
la obținerea unui spor anual 
de producție de aproape o jumătate 
milion de lei. în prezent, inginerul 
Traian Dincă. maistrul Gheorghe 
Mușat și electronistul Dumitru Ha- 
rangea lucrează la realizarea unui 
stand de verificare a variatoarelor. 
ceea ce va spori gradul de sigu
ranță in exploatare a echipamente
lor de automatizare și distribuție.

Subinginerul Vasile Holbea, de la 
serviciul organizarea producției și a 
muncii, ne spunea că, pentru crește
rea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor. în întreprindere a fost 
organizat și un atelier special de 
montaj electronic, in care lucrează 
numai specialiști și oameni cu o 
înaltă calificare profesională. Toate 
aceste măsuri, asociate cu o mai 
mare insistență la furnizorii de ma
terii prime și materiale, au făcut ca, 
in luna aprilie, întreprinderea bă
căuană să-si realizeze in întregime 
sarcinile de plan la producția fizică, 
deși acestea au fost cu 40 la sută 
mai mari decit in luna martie, și să 
recupereze din restanțe produse in 
valoare de 4 milioane lei.

Totuși, la această dată, unitatea 
mai are o restanță la producția fizi
că în valoare de 6 milioane lei. Spe
cialiștii, toți oamenii muncii din în
treprindere sînt de părere că această 
restanță poate și trebuie să fie re
cuperată pină la încheierea celui 
de-al doilea trimestru al anului, de
oarece o bună parte din produsele 
respective sînt destinate exportului. 
Două condiții se impun însă pentru 
ca aceste restanțe să fie recunerate. 
Soluționarea primei dintre ele de
pinde de conducerea întreprinderii. 

acestui an 
in toate grădinile 

-muncă susținută, 
bine organizată

(Urmare din pag. I) 
dueției obținute și calitatea acesteia. 
Precipitațiile abundente din ultima 
perioadă, însoțite în unele locuri și 
de temperaturi scăzute, au intirziat 
dezvoltarea culturilor, dar favorizea
ză, înmulțirea buruienilor. In ase
menea situații trebuie să se trea
că neîntirziat la executarea lu
crărilor de întreținere. Condițiile 
mai puțin favorabile din aceas
tă perioadă trebuie suplinite prin 
lucrări de cea mai bună calitate. 
Chiar se spune că un bun grădinar 
este acela care obține recolte mari 
de legume în orice condiții climatice.

Experiența unităților agricole care 
realizează an de an recolte mari la 
hectar a demonstrat că randamen
tul sporește în măsura in care sînt 
respectate normele prevăzute în teh
nologii în cadrul cărora lucrările de 
întreținere și aplicarea irigațiilor o- 
cupă un loc important. De asemenea, 
în cazul tomatelor, o cultură inten
sivă se realizează numai cind se face 
și palisarea, adică legarea plantelor 
pe araci sau spalier. Or. în unele u- 
nități agricole, îndeosebi în județele 
Dolj, Tulcea, Prahova, Galați șl 
altele, nu au fost luate mă
suri in vederea asigurării materia
lelor de susținere necesare. Nu tre
buie admis ca tomatele timpurii și 
de vară să fie lăsate la suprafața so
lului, nepalisate. Se știe că în acest 
caz. se intîrzie coacerea, producția 
se diminuează, iar calitatea fructe
lor este inferioară. Se impune ca 
după plantare, să se treacă la insta
larea materialelor de susținere, ast
fel incit tomatele să poată fi pali- 
sate fără intîrziere. asigurîndu-se 
astfel condiții optime de dezvoltare 
a plantelor.

Realizarea integrală a prevederi
lor din plan la producția de legume 
— cantitativ și pe sortimente — con
stituie o sarcină de mare însemnă
tate economică. Iată de ce organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare și organele de specialitate 
au datoria de mare răspundere de a 
impulsiona lucrările de sezon în gră
dini, astfel încît și în legumicultura 
să se realizeze în acest an producții 
mari, să fie satisfăcute pe deplin ce
rințele de consum ale populației cu 
aceste produse.

care trebuie să ia in continuare mă
suri pentru mai buna organizare a 
producției și a muncii, perfecționarea 
profesională a întregului personal 
muncitor, reducerea stocurilor supra- 
normative, pentru a crea posibilita
tea unei mai bune aprovizionări cu 
materii prime și materiale, țn sorti- 
mentatia necesară. Cea de-a doua 
impune ca principalii furnizori de 
materiale să-și onoreze ia timp și in 
condiții calitative corespunzătoare 
toate contractele încheiate cu între
prinderea din Bacău. Aceasta deoa
rece in prezent întreprinderea „Elec- 
troaparataj" din Capitală mai are de 
livrat 65 de ventilatoare, care tre
buiau asigurate încă in luna februa
rie. Iar Fabrica de elemente de au
tomatizare București are restanțe la 
o seamă de componente electronice : 
sertare automate, înregistratoare, 
traductoare etc., care trebuiau să 
sosească la Bacău încă în lunile de
cembrie 1986 și ianuarie 1987.

Situația creată este cu atît mai de 
neînțeles cu cît toate aceste unități 
fac parte din cadrul aceleiași cen
trale industriale de echipamente de 
automatizare București. Și încă un 
aspect al lipsei de înțelegere Si con
lucrare între două unități colabora
toare : pentru 3 tone de grund de 
imersie, nelivrat’ de întreprinderea 
..Policolor" din Capitală, instalația 
de vopsitorie a confecțiilor metalice 
de Ia întreprinderea băcăuană stă 
nefolosită de 3 luni de zile. Ca ur
mare, pregătirea suprafețelor si vop
sirea confecțiilor metalice se fac 
manual, cu o productivitate scăzută 
și cu influente negative asupra căli
tă ții.

Iată așadar cîteva din problemele 
cu care se confruntă întreprinderea 
din Bacău, dar care pot fi ușor re
zolvate de forurile de resort, de con
ducerea unității, astfel incit restan
țele la producția fizică să fie cît mal 
urgent lichidate, iar sarcinile de plan 
să fie îndeplinite în condiții irepro
șabile.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

Crearea condițiilor pentru 
asimilarea și generalizarea 
celor mai eficiente soluții 
este un alt aspect al problemei. 
Parcurgînd toate etapele ciclului 
cercetare-proiectare-producție, une
ori cu o scurtare apreciabilă a aces
tui ciclu, cercetarea științifică a ela
borat, experimentat și chiar trans
ferat în unele unități industriale teh
nologii și soluții constructive noi. 
Posibilitățile de creștere a produc
tivității muncii, de scădere a consu
murilor materiale și energetice, de 
reducere a cheltuielilor de producție 
determinate de aplicarea unor ase
menea soluții tehnice și tehnologii 
moderne au fost astfel pe deplin do
vedite prin rezultate practice incon
testabile. Dar orice idee valoroasă 
iși multiplică eficiența socială nu 
numai prin lărgirea ariei sale de 
aplicare. Privită din acest unghi, 
acțiunea de modernizare în curs de 
desfășurare reprezintă nu numai o 
confruntare cu noile cuceriri a'.e 
științei și tehnicii, ci și cu timpu’. 
De promptitudinea cu care incorpo
răm și generalizăm in indus.rie noul 
depinde realizarea obiectivelor pro
puse.

Ce-i drept, atunci cînd o nouă so
luție sau tehnologie este larg gene- 
raîizabilă, adică nu doar în cîteva 
unități, ci în zeci și sute, lucrurile 

se complică. în acest caz. trebu’e 
luată in considerație o serie de fac
tori de natură organizatorică, de 
planificare, de evaluare a posibili
tăților materiale și umane de care 
dispune economia. In caz contrar 
efectul scontat întirzie. Iată un 
exemplu. Este vorba de arzătorul 
regenerativ, o valoroasă soluție teh
nologică care poate determina o re
ducere cu pină la 30—40 la sută a 
pierderilor de energie în cuptoarele 
de forjă și tratament termic ce uti
lizează gaz metan. La ora actuală, 
cu excepția Combinatului de utilaj 
greu din Iași și a cîtorva unități din 
București, sînt puține întreprinderile 
care și-au procurat noul tip de arză
tor și au aplicat acest sistem de ar
dere atit de eficient. Numai in Bucu
rești, conform programului de mo
dernizare a sectoarelor calde, ar fi 
trebuit la ora actuală să fie echipate 
cu noul arzător peste 150 de cuptoa
re de forjă și tratamente termice.

Motivul acestei nerealizări : între
prinderea „Metalica" din Capitală, 
căreia Ministerul Industriei de Uti
laj Greu i-a încredințat execuția 
noilor arzătoare, nu are. deocamda
tă. capacitatea necesară fabricării a- 
cestor utilaje în măsură să sat'sfacă 
cerințele economiei naționale. Nece
sarul de arzătoare este de ordinul 
sutelor, dar „Metalica" nu poate li
vra decit 20—25 pe an. Evident, în 
asemenea condiții, dotarea tuturor 
cuptoarelor la care acest arzător se 
pretează ar dura cîteva zeci de ani ! 

Oare ministerul de resort nu putea 
prevede și preîntimpina o aseme
nea situație ? Mai cu seamă, că nu
mai în unitățile sale necesarul de ar
zătoare regenerative se ridică la 280.

Necesitatsa unei viziuni 
sistemice, globale în aPH- 
carea și extinderea noilor soluții și 

Cîmp larg de acțiune tehnologiilor avansate!

tehnologii nu poate fi neglijată. De 
altfel, un asemenea mod de abordare 
este prevăzut de însuși Decretul 
Consiliului de Stat nr. 318. care sta
bilește cadrul organizatoric și legal 
privind modernizarea proceselor de 
producție. în acest an, o mare par
te a fondurilor de investiții vor re
veni cu prioritate lucrărilor de mo
dernizare. automatizare și reutilări 
ale capacităților existente. In aloca
rea acestor fonduri este necesar să se 
aibă în vedere utilizarea lor cu deplin 
discernămint, cu maximum de efi
ciență. In toate unitățile economice 
trebuie să se procedeze cu înaltă 
exigență, pe baza unei strategii cla
re, concepută la nivel de ramură sau 
subramură, in materializarea progra

melor de organizare și modernizare. 
Firește că în a Il-a etapă de reali
zare a acțiunii de modernizare, o 
atenție deosebită va fi acordată, cu 
precădere, aplicării unor noi tehno
logii, asimilării unor sisteme de me
canizare și automatizare, unor uti^ 
laje și mașini de înalt randament. 
Desigur, numai în măsura în care a- 
cestea iși vădesc pe deplin eficiența.

Dintr-o analiză privind modul cum 
sint extinse in producție instalațiile 
de nitrurare ionică se evidenția și 
faptul că, într-o serie de unități, 
gradul de uțilizare a acestui utilaj, 
care valorează cîteva milioane 
de lei. se ridică abia la cîteva 
procente. Or. sînt de părere speci i- 
liștii. o asemenea instalație, pentru 
a-și dovedi pe deplin eficiența, tre
buie să funcționeze la fel ca un cal
culator electronic, non-stop. douăzeci 
și pstru de ore din douăzeci și patru. 
Evident, este greu de potolit un ase
menea „apetit" de muncă de către o 
singură întreprindere. în schimb, o 
cooperare cu alte întreprinderi pe 
plan local sau departamental ar asi
gura valorificarea eficientă a acestor 

instalații. Un sistem de cooperare 
similar trebuie avut în vedere și în 
cazul asimilării altor tehnologii, curn 
ar fi cele de extrudare la rece sau 
la cald, procedee ce și-au dovedit 
din plin virtuțile prin reducerea 
consumifrilor de materiale, energie 
și manoperă. De altfel, în condițiile 
economiei noastre. în care predomină 
seriile de fabricație mici și mijlocii.

specialiștii apreciază ca oportună or
ganizarea, și în acest caz. a unor 
capacități zonale de extrudare, care 
să deservească mai multe unități in
dustriale. Iar cine să conceapă o ase
menea organizare — bazată pe o 
profundă concepție siStemică. inte
gratoare a fenomenelor tehnice, or
ganizatorice și economice — dacă nu 
ministerele sau centralele industriale 
care au viziunea globală asupra ac
tivității productive a unităților din 
subordine.

Rolul proiectării în întregul 
mecanism al conlucrării cercetării cu 
producția și in introducerea rapidă 
a progresului tehnic este unul de 
prim rang. Element operațional de 

legătură între cercetare și producție 
proiectarea are privilegiul de a s? 
afla în contact nemijlocit atît cu 
problemele ceroetării, cu tendințele 
de dezvoltare și cu realizările din 
această sferă, cît și cu cerințele și 
necesitățile imediate sau de perspec
tivă ale producției. Orice produs 
nou, orioe tehnologie modernă re
clamă din partea proiectantului des
chidere spre nou și spirit aplicativ 
Proiectantul este cel care propune 
cercetării teme și subiecte de studiu 
și tot el oferă producției căile de 
aplicare a noilor soluții găsite. Valo
rificarea eficientă a acestora, trans
ferul rapid al performaței tehnolo
gice in sfera productivă depind de 
proiectant. Din păcate, reținerea 
față de nou, teama de risc — de alt
fel, nejustificată — constituie de
seori bariere serioase pentru încor
porarea în proiect a unor tehnologii 
sau materiale performante. Bunăoa
ră, la originea multiplelor obstacole 
ce mai stau și astăzi în calea gene
ralizării aplicării în industrie a fon
telor cu grafit nodular ori a unor 
materiale compozite stă și atitudi
nea conservatoare a unor proiectanți 
ce persistă să prevadă în proiectele 
lor utilizarea unor produse sau ma
teriale tradiționale. Ignorind cu 
știință sau fără știință că materiale'e 
„clasice" pot fi înlocuite cu altele 
noi, cu caracteristici similare, dar 
mai ieftine.

Cu fermitate, la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. pe proble

me economioe de la începutul lunii 
aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
punea problema unei schimbări de 
mentalitate in rîndul cadrelor din 
proiectare care au un rol deosebit de 
important în modernizarea econo
miei. Capacitatea de reacție Ia nou, 
receptivitatea critică, dar nu pasivă, 
la impulsurile tot mai puternice și 
mai dinamice ale nevoii de a schim
ba sint elemente dominante ce for
mează starea de spirit revoluționară 
a proiectantului modern.

Fie și numai din aceste cîteva 
puncte de vedere se poate deduce 
cît de importantă și cit de comple
xă este problema scurtări duratei de 
valorificare a rezultatelor cercetării 
în producție. Pentru țara noastră, 
pentru actuala etapă de dezvoltare, 
transferul tehnologic rapid reprezin
tă însăși pîrghia înnoirii, a obținerii 
unei eficiente sporite în toate dome
niile. De aici și atenția cuvenită a- 
cestei probleme, responsabilitatea 
sporită și participarea activă a tu
turor specialiștilor, indiferent dacă 
sînt în cercetare, proiectare, învăță- 
mint sau producție. In ultimă in
stanță. problema valorificării și ge
neralizării cu operativitate a tot ce 
apare mai nou și mai valoros In 
știință este, în egală măsură, o pro
blemă tehnică și organizatorică, dar 
și o problemă de atitudine, de con
știință civică, reflex al înțelegerii 
responsabile a imperativelor dezvol
tării.



PAGINA 4 SCINTEIA — duminică 10 mai 1987

------------------------------------ COLOCVIILE „SCiNTEII" ------------------------------------- .

VIRTUȚILE EDUCATIVE ALE TEATRULUI
„Sprijinind puternic noul, creația literar-ar- 

tistică trebuie să ia, totodată, poziție fermă 
fată de fenomenele negative din viata socie
tății, fată de concepțiile învechite, perimate, 
care nu mai corespund idealurilor și cerințelor 
noastre de azi, să combată atitudinile inapo- 
iate, orice manifestări de natură să ducă la 
degradarea ființei umane, la înjosirea omului, 
a demnității sale. Oglindind mărețele victorii 
obținute de poporul nostru pe drumul luminos 
al socialismului, literatura nu trebuie să oco
lească nici unele neajunsuri existente încă in 
societatea noastră ; situindu-se pe poziții revo
luționare, ea trebuie să militeze pentru ridicarea 
pe trepte tot mai înalte a vieții și muncii so
cialiste a poporului. Esențial este insă ca toți 
creatorii de artă să Înțeleagă și să redea in

mod realist procesul istoric ireversibil al înain
tării tării pe calea socialismului și comunis
mului cu eforturile ce mai trebuie încă depuse 
pentru invingerea și depășirea tuturor greută
ților ce ne stau in cale, pentru inflorirea con
tinuă a scumpei noastre patrii" — arată 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comedia — și Îndeosebi cea satirică, de 
actualitate, este prin excelență un gen artistic 
capabil să răspundă, alături de întreaga noastră 
creație, unei asemenea necesități. Teatrul, in 
general, comedia cu deosebire are, cînd este 
scrisă cu talent si abordează probleme majore, 
un ecou direct in conștiințe.

Pentru a fi la înălțimea așteptărilor — co- 
mediograful de azi trebuie să se aplece, in

continuare, asupra naturii umane. Mai mult 
decit înaintașii săi însă, el trebuie să-și ascută, 
să-și rafineze antenele pentru a capta, inves
tiga, cunoaște, pentru a reflecta adecvat acele 
mentalități. atitudini, fapte, acele mecanisme 
care mai frinează sau lntirzie desfășurarea pro
ceselor revoluționare in afirmarea spiritului 
creator, in exercitarea prerogativelor democra
ției socialiste.

Aceasta presupune din partea autorilor cu
noașterea profundă a realităților societății. 
Înțelegerea justă a cerințelor șl legităților 
obiective ale dezvoltării sociale. Aceasta pre
supune capacitatea de a discerne fenomenele 
cele mai caracteristice, in determinațiile lor 
concrete, curajul abordării lor critice, frontale.

Contactul cu viața reală
Comedia nu poate eluda viața 

reală, adevărată, in articulațiile ei 
intime, „in amănunt", dacă se 
poate spune așa. Poezia surprinde 
o „stare" a unui moment, comedia 
satirică pătrunde in intimitatea 
fenomenului, caută să descopere 
cauzele, uneori mai puțin eviden
te, ale intîmplărilor negative re
simțite in planul vieții cotidiene. 
Această strădanie de a conștien
tiza societății adevăratele cauze 
apropie dramaturgia de sociologie, 
în partea ei neartistică. De aici 
și gravitatea pe care o capătă, in 
plan social, opera dramatică, ea 
însăși pătrunsă de misiunea pe 
care și-a asumat-o în societatea 
noastră. Actul artistic e dominat 
de conștiința responsabilității. 
Dramaturgul, in această viziune, 
este un creator matur, care nu 
se lasă ispitit de aparente, care 
analizează cauze profunde, nu 
abordează realitatea aluziv, prin 
referiri echivoce în replică, ci ia 
în piept „problema", pe care o 
dezvăluie fără menajamente. în 
acest sens, opera nu poate fi 
apreciată doar la nivelul cuvîn- 
tului. ci judecată prin sensul (sen
surile) degajate de finalul ei.

Cu cit comedia satirică se va 
apropia mai ferm de o problemă 
de viață cunoscută ca adevărată, 
cu atît mai mult societatea va fi 
Interesată să se mobilizeze împo
triva defectelor ce îi stingheresc 
drumul ascendent. Apropierea mai 
hotărîtă de o situație reală, dez
văluirea elementului negativ — 
din dialectica vieții noastre — nu 
impietează asupra societății, ci, din 
contră, această strădanie de era
dicare este absolut necesară, deoa
rece, prin ea, „corpul social" se 
descotorosește de ceea ce ii fri
nează evoluția spre mai bine. 
Dezvăluirea, evident, se face in 
sensul istoriei, al viitorului. Iată 
de ce consider că trimiterea co
mediei în zone de mai mică im
portanță socială coincide cu un 
îndemn la evaziune.

Cantonarea comediei în zone 
ușoare,_ în care se petrec întim- 
Pjări fără ecou în mersul socie
tății, nu poate să prezinte interes 
și coincide cu deturnarea ei de la 
propria rațiune de a fi. Numai 
rel'erindu-se la fenomene de an
vergură socială, morală, cu impli
cații în planul existențial, comedia 
capătă greutate de adevărată operă 
de artă, care își asumă responsa
bilități majore în cadrul societății 
sale. Sigur că ospătarii pot fi cri
ticați, și coafezele, și micii func
ționari, dar ei nu decid, prin de
fectele lor. decit în infimă măsură, 
asupra mersului societății. A te 
referi doar la ei înseamnă să

Investigarea noilor 
fenomene umane

Comedia satirică ocupă acel etaj 
al dramaturgiei cu viziune verti
cală asupra zonelor mai puțin sis
tematizate moral. „Curțile interi
oare" oferă imaginea autentică a 
realului. Privind din interior, creș
te și mai mult posibilitatea de a 
surprinde cu exactitate și obiecti
vitate adevărurile. Din balconul 
comediei sar in ochi lipsurile și 
neajunsurile, acțiunile șl Inacțiu
nile care diminuează, întinează 
opera constructivă. Severă șj in
transigentă, satira își indeplinește 
atribuțiile cu responsabilitate po
litică, nelăsîndu-se nici înduioșată 
de sentimentalism, nici influențată 
de „intervenții neprincipiale". Ea 
— comedia mult Iubită — acțio
nează permanent pentru înlătura
rea „condensului moral".

Trăim o epocă de mari satis
facții. proiecte grandioase împli- 
nlndu-se cu rapiditate de necrezut, 
ceea ce la prima vedere pare să 
îngusteze eimpul observației sati
rice. Dacă realitatea întrece antici
pația, in unele domenii rezultatele 
obținute — remarcă analizele — 
se situează încă sub posibilități : 
cauzele respectivelor rămtnerl în 
urmă sînt exclusiv umane.

Vechile mentalități, dar și noi 
concepții retrograde se infiltrează 
discret, căutind să-și facă loc și 
chiar să capete statut. Fuga de 
efort, goana după ciștiguri nemun
cite, iresponsabilitatea, superficia
litatea. favoritismul. abuzul și 
alte abateri nu pot face nicicînd 
casă bună cu spiritul revoluționar 
care se manifestă tot mai puternic, 
la toate nivelurile construcției.

Pitiți în ascunzișul frazelor, unii 
încearcă prin tot felul de metode 
să convingă, să argumenteze, jus
tificarea Inactivității devenind ast
fel singura lor „activitate". Alte 
automatlsme iau locul fostelor

BUZĂU. La casa de cultură a o- 
rasului Rimnicu Sărat se desfășoa
ră cea de-a 19-a ediție a Festiva- 
Jului-concurs de muzică ușoară ro
mânească sub genericul „Cintecul 
orașului". Această tradițională ma
nifestare culturală, menită să des
copere noi talente in domeniul 
ereațlei și al interpretării, să im
pulsioneze mișcarea artistică de a- 
matori. reunește reprezentanți din 
aproape toate județele tării. (Ste- 
liu.ii Chiper).

CĂLĂRAȘI. în organizarea co
mitetului municipal de cultură si 
educație socialistă, a avut loc un 
spectacol omagial dedicat împlini
ri! a 75 de ani de la înființarea 
corului „Freamătul" al Casei de 
cultură a municipiului Călărași, La 
spectacol și-au dat concursul co
rul bărbătesc „Armonia" al Casei 
municipale de cultură Brăila, 
grupul coral „Camerata Danubii" 

cobori comedia la spectacolul re
vuistic, ușor agreabil, și doar atît. 
A te orienta către problemele și 
defectele cu ecou social și in des
tinele oamenilor Înseamnă să jus
tifici mindria de a fi, cu adevărat, 
unul dintre factorii care contribuie 
la edificarea unei noi conștiințe. 
Pentru că nu poți forma o con
știință nouă — in care atitudinea 
socială este hotărîtoare — prin 
abordarea unor aspecte minore. 
Dacă admitem că oricărei societăți 
îi sînt proprii contradicții (contra
dicții firești, dacă viziunea asupra 
societății este dialectică), atunci 
trebuie să admitem că cei doi poli 
ai conflictului sînt de talie egală, 
sau. oricum, în cumpănă, deoarece 
noi știm cit de greu răzbește, une
ori. elementul nou, pornit să în
vingă un vechi intelenit în con
științele oamenilor sau în insti
tuții. Conflictul e puternic și. ade
sea, vechiul e atît de instaurat 
incit poate învinge, temporar, pro- 
vocind drame și chiar tragedii. Ce 
este tragedia dacă nu un moment 
al triumfului elementului negativ 
asupra celui pozitiv ? Trebuie 
subliniat insă că dacă el a tri
umfat in piesa respectivă, este 
invins, sau pe cale de a fi Învins, 
în viață, altfel prezentarea Iui și 
dezvăluirea puterii lui nu ar fi 
fost posibile. Momentul dezvăluirii 
este unul de forță al societății, și 
nu de slăbiciune.

Consider de mare Importanță 
pentru înțelegerea rosturilor con
temporane ale comediei concepția 
partidului nostru cu privire la ca
racterul dialectic al contradicțiilor, 
la natura și cauzele lor. la atitu
dinea ce trebuie adoptată fată de 
prezența contradicțiilor in societa
tea noastră socialistă. Evident, 
implicit, și in plan literar, este 
astfel validat conflictul puternic, 
major. Conflictul literar este un 
ecou al contradicției sociale, deloc 
minorș, deoarece documentele de 
partid nu se referă la contradicții 
de plan secundar, ci Ia cele deter
minante în mersul înainte al so
cietății. Ele sint privite ca gene- 
rind luptă socială, presupunind 
atitudine revoluționară pentru a 
învinge. De aici importanța ce se 
acordă unei atitudini fățișe împo
triva a ceea ce e vechi, tributar 
conservatorismului, a ceea ce mai 
impietează asupra bunului mers al 
societății. Scrierea unor comedii 
contemporane, 'de reală actualitate, 
in afara acestei atitudini ferme 
față de tot ceea ce mai dăinuie 
negativ în societate și conștiințele 
oamenilor nu este de conceput.

Tudor POPESCU

clișee, noi dereglări se manifestă.
Satira demascatoare și construc

tivă se inspiră din aceste aspecte 
singulare ale realității imediate, 
proiund dinamice și extrem de 
complexe. Personajele incriminate 
cindva de Baranga, Mazilu și alți 
comedlografi — birocrații, impos
torii, palavragiii, parazițil — sint 
astăzi altfel decit ieri. Moderni
tatea le-a învăluit șl pe ele. Dez
văluirea satirică impune, de aceea, 
noi procedee, in concordantă cu 
progresul dramaturgiei ilustrat 
ciclic, prin opere definitorii.

Pentru actualii slujitori al co
mediei satirice tradiția genului — 
strălucită — departe de a fi îm
povărătoare. ambiționează, obligă 
la o valorificare plenară a talen
tului. prin abordarea fără comple
xe a noilor realități care fac 
obiectul hazului, concomitent cu 
perfectionarea mijloacelor de ex
presie în oglindirea cit mai origi
nală a contradicțiilor actuale din
tre fond și formă, dintre esență 
șl aparentă, dintre ce afirmăm șl 
ce realizăm, dintre dinamismul 
vieții șl rugina inerției, a stag
nării. Pierderea firescului naște 
un sentiment de uimire șl tris
tețe. Comicul conține și tragic. 
Această dualitate, timbrul specia! 
al comediilor, efortul de esențiali- 
zare la nivelul semnificațiilor ca
racterizează satira modernă și o 
face mal percutantă, mal eficientă 
in promovarea Idealului socialist,

Nu sint adeptul experimentului 
cu orice preț. Unele teatre însă, 
în ciuda afirmațiilor și solicitări
lor, manifestă o prudență excesivă 
ți nejustificată, după părerea mea, 
în promovarea comediei de actuali
tate. Rapelul la piesele considerata 
„sigure", reluarea obsesivă a unor 
titluri șl autori străini mal mult 
sau mal puțin Importanți la ei 

a! easei municipale de cultură, 
corurile de femei „Armonia" al 
sindicatului invătămint șl cel al 
întreprinderii de confecții din Că
lărași. Cu acost prilej, din partea 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, corului sărbătorit i-a 
fost inmlnată „Diploma de onoare 
pentru rezultate deosebite In acti
vitatea cultural-artistică de ama
tori". (Mihail Dumitrescu).

IAȘI. Se desfășoară eu succes 
„Zilele școlii ieșene", manifestare 
complexă organizată de inspecto
ratul școlar județean și comitetul 
Sindicatului din invătămint. In 
scopul generalizării experienței 
înaintate in activitatea științifică 

acasă nu pot servi perspectivei. 
Paradoxal, șansa oe se acordă la 
un moment dat unui text de către 
unele secretariate literare și con
ducători de teatre devine o neșan
să dacă textul nu a fost înțeles 
în toate articulațiile lui si mon
tările nu-1 descifrează ca atare. O 
realitate care vine cu prospețime 
în zona scenei se fntimplă să fie 
primită cu nejustificate rezerve, 
operind o anume stare de canto
nare in stiluri deja afirmate, 
nescutite, la timpul respectiv, de 
ceea ce numim „inerentele greu
tăți ale începutului".

Colaborarea bazată pe afinități.

Perspectiva
Consacrată încă de la originile 

teatrului, inspirată și „apărată" de 
o muza a sa și numai a sa — 
Thalia — comedia rămîne, dintre 
toate genurile ce iși impart teri
toriul teatrului — genul cel mai 
agreat de public. „Vrem să vedem 
mai multe comedii" — este primul 
adevăr pe care îl redescoperă me
reu oamenii de teatru în orice 
confruntare (test, sondaj, discuție 
etc.) cu spectatorii. Șl din ce in 
ce mai multe teatre văd in come
die „șansa" unui succes sigur. 
Dar cheia adevăratului succes nu 
este nici pe departe atît de ușoi 
de găsit.

Fără a exclude simpatia pentru 
repertoriul universal (și în țara 
noastră se joacă ; Plaut și Te- 
rentiu, Shakespeare, Moliăre, Lope 
de Vega, Goldoni, Beaumarchais, 
Marivaux, Cehov, B. Shaw, Nușici, 
Vampilov, Orkeny Istvăn, S. 
Mrozek, Dario Fo etc.), marea 
majoritate a opțiunilor indică ne
voia de a vedea la teatru comedii 
clasice românești și mai ales pie
se noi, inspirate din actualitate, 
din realitățile morale, din idealu
rile spirituale ale societății 
noastre.

Căci, pe de o parte, comedia a 
beneficiat la noi de o tradiție ge
neroasă. Majoritatea scrierilor pri
milor dramaturgi români (cum o 
probează și un volum cu piese 
inedite apărut recent) aparțin 
acestui domeniu. Situindu-se sub 
semnul angajării teatrului în lupta 
pentru progresul societății — co
media începuturilor teatrului ro
mânesc a vădit acute preocupări 
morale, dar și sensibilitate Ia im
portante fenomene sociale și poli
tice („năravurile" pe care viza să 
le îndrepte ținind de „caractere", 
dar șt de practici publice). Chiar 
Vaslle Alecsandri, de pildă, făcind 
cunoscuta galerie de portrete sa
tirice, fixa „ultraretrogradul" sau 
„ultrademagogul", ca să nu mai 
vorbim de săgețile acelei comedii 
politice numite „Iașii in carnaval". 
Cel mai Important dramaturg al 
nostru, I. L. Caragiale, atit de in
tens jucat si in ultimele stagiuni, 
este unul din marii dramaturgi ai 
lumii.

Pe de altă parte, pe firul aces
tei glorioase tradiții, comedia a 
înflorit in anii socialismului — 
fiind considerată o importantă 
modalitate de reflectare a reali
tății și, mai ales, de inriurlre a 
conștiințelor, de formare a lor la 
flacăra înaltă a idealurilor socia
liste.

Alături de piesa universală, co
media noastră clasică și Interbelică
— la numele amintite să adăugăm 
pe V.I. Popa, G.M. Zamfirescu, Mi
hail Sebastian, Tudor Mușateacu 
etc. — deține, alături de dramă, un 
rol de frunte pe afișele teatrelor, 
stlmulind spectacole de referință. 
Despre dezvoltarea comediei la noi, 
în ultimele decenii, depun mărturie
— o dată cu crearea unul „Teatru 
de comedie" în Capitală Și insti
tuirea unei. „Gale a comediei" la 
Galați — opera lui Aurel Baranga, 
Teodor Mazilu, Tudor Popescu, 
Mehes Gyflrgy, Ion Băieșu, Dumi
tru Solomon, I. D. Șerban. dar și 
comediile semnate de Paul Everac, 
M. R. lacoban, Andi Andrieș, 
D. R. Popescu, Paul Cornel Chitic, 
Dina Cocea ș.a. ; operă consacrată 
mai întii prin transfigurări artistice 
notabile — realizate la București 
și Tirgu Mureș, Iași șl Craiova, 
Oradea, Arad sau Sibiu etc, Ar
gumentează, in același sens, 
condeie afirmate mai recent 
precum ; Dinu Grigoreseu, Paul 
loachim sau Mihai Ispirescu, 
Viorel Savin etc, Asemenea scrii
tori, flecare cu personalitatea sa, 
eu glasul său propriu, au făcut 
importante propuneri de teme, de 
idei în actualitate, contribuind la 
amplificarea orizontului problema
tic al comediei noastre, orizont 
ce se cere necontenit lărgit. Căci 
substanța, atitudinea, ținuta artis
tică — mesajul comediei de actua
litate, rămin problemele deschise 
ale teatrului românesc contempo
ran. teatru care iși asumă progra
matic sarcini majore In educarea 
maselor de oameni ai muncii și 

și de cercetare. în unitățile școlare 
fruntașe au loc expuneri, mess ro
tunde. schimburi de experiența, co
municări științifice, vernisări de 
expoziții de artă plastică, si creație 
tehnică. (Manole Corcacl).

HUNEDOARA. în orașele și co
munale județului se desfășoară 
„Luna culturii cinematografice hu- 
nedorene". manifestare educațio
nală devenită tradițională, ajunsă 
la a șasea ediție- Sint programate 
numeroase acțiuni cu filmul, dedi
cate omagierii aniversării a 86 de 
ani de la făurirea Partidului Co
munist Român șt împlinirii a 110 
ani de la cucerirea independenței 
de stat a României. în așezămin- 

aspirații și deschideri comune din
tre autori și realizatorii spectaco
lelor asigură premisele certe ale 
succesului, conducind la acel mult 
dorit (de fiecare) spectacol de re
ferință, care consacră cu adevărat.

Ultimele stagiuni confirmă inte
resul constant al publicului către 
teatru. Acestui public cald, ge
neros, dar și exigent, avem obli
gația de a-i oferi piese purtînd 
sigiliul autenticității și caratul 
valorii pretinse in chip firesc de 
stadiul civilizației noastre socia
liste.

Dinu GRIGORESCU

constructivă
formarea unui om nou ; teatru 
preocupat în cel mai înalt grad de 
adecvarea și finețea umorului, de 
virtuțile reflexive și gravitatea 
ironiei, de valoarea satirei, de 
adevărul și forța ei constructivă 
— intr-un cuvint de eficiența 
rîsului. Nu este același lucru dacă 
publicul „reacționează" la comicul 
de situații al bastonadelor „com- 
mediei del’arte" sau la demascarea 
unor caractere și atitudini nocive, 
la dezvăluirea unor structuri mo
rale carențe, șubrede, sau al unor 
relații de semnificație socială mai 
largă.

Examinarea substanței social- 
politice a comediei, a vigorii ei 
satirice, a capacității ei de a su
pune oprobriului public aspecte 
mai importante, tare morale și de 
a reliefa autentic modul și an
vergura cu care aoestea se instituie 
în frine ale progresului social 
rămin criterii ale valorii, cu care 
trebuie să opereze permanent atît 
autorii de teatru, animați de exi
gență, spirit autocritic și sete de 
perfecțiune, cit și teatrele însele 
atunci cînd fac opțiunile reper
toriale.

După cum foarte important 
pentru teatrul nostru socialist s-a 
afirmat a fi tocmai sensul demisti- 
ficator al rîsului, perspectiva ac
tului critic înfăptuit prin comedie. 
Ce construiește dramaturgul criti- 
cind ? Intuiește el, o dată cu me
canismele ruginite, pe’ cele capa
bile să înlăture frînele, să asigure 
permanența valorii și triumfului 
noului ? In ce măsură lasă el loc, 
o dată cu divulgarea rutinei, scle
rozei, oportunismului. lașității, 
discrepantei dintre vorbe si fapte, 
perspectivei tonice. optimiste, 
proprii forței și sănătății morale 
ale societății noastre ?

Iată de ce strădania spre va
loare implică amplificarea univer
sului tematic, bazată deopotrivă 
pe sporirea puterii de observație 
și cunoaștere a vieții, creșterea 
fermității atitudinii și efort de 
obiectivare artistică. Ceea ce va 
duce la evitarea cu mai mare suc
ces a mizelor mărunte, banale, 
tocite prin banalizare. Ceea ce va 
da — unor scrieri ce se limitează 
la un comic de limbaj cam super
ficial — consistența dezvăluirii 
unor contradicții morale, sociale 
autentice. Ceea ce va lărgi impli
cit — răspunzind apelului diversi
ficării modalităților artistice — 
evantaiul, Încă restrins, al structu
rilor comice imaginate (atit in pri
vința satirei, cit și a piesei lirice, 
fanteziste etc.).

Căci, de asemenea, nu este ace
lași lucru dacă, in acord cu orien
tarea pieselor. rîsul pe care îl 
stîrnește este binevoitor și blind, 
sau violent și incriminator ; dacă 
viziunea comediografului se limi
tează la demascare sau implică 
și o reflecție asupra șanselor 
redresării și progresului uman, 
social, dacă în comedie se cultivă 
scepticismul in fața agresivității 
răului sau, dimpotrivă, încrederea 
în forța omului și a societății de 
a-1 Îngrădi și elimina, de a face 
să triumfe binele. frumosul și 
adevărul. Sînt acestea dimen
siuni definitorii ale comediei con
temporane, pe care unii, de-a lun
gul timpurilor, le-au ,.rezolvat" 
prin tocirea unor ascuțișuri critice 
și mai ales prin apelul grăbit Ia 
„happy-enduri" facile. Soluții care 
nu fac nici un fel de servicii fdeli 
de educație comunistă, revoluțio
nară, avînd chiar, uneori, darul 
de a transmite o anumită neîn
credere in forța organismului so
cial și puterea sa de autoreglare.

Răspunderea civică și politică, 
intransigența atitudinii critice, re
sursele operei în cultivarea încre
derii în forțele progresului, în 
direcția mobilizării energiilor con
structive ale societății sînt ca
litățile fundamentale care dau mă
sura angajării creatorului de co
medie in transformarea revoluțio
nară a societății, in edificarea unei 
noi conștiințe.

Natalia STANCU

tele de cultură din județ au loc 
simpozioane, expuneri și evocări, 
urmate de proiecția unor filme ar
tistice și documentare. (Sabia 
Cerbu).

PRAHOVA. Sub genericul „Pri
măvara tinereții prahovene", in 
toate localitățile din Județ au loc 
ample acțiuni politico-ideologice și 
cultural-educative în sprijinul pro
ducției, organizate de Comitetul ju
dețean Prahova al U.T.C, între 
acestea figurează simpozionul „HO 
ani de la cucerirea independentei 
de stat a României", organizat la 
muzeul județean de istorie și ar
heologie, masa rotundă „Partidul 
Comunist Român — continuatorul 
celor mai înaintate tradiții de luptă 
ale poporului român", montajul 
literar-artistic „Cinstire eroilor pa
triei". prezentat de formații parti
cipante la Festivalul național „Cln- 
tarea României", (Ioan Marinescu).

0 VIZIUNE
ȘTIINȚEI

(Urmare din pag. I)
mai arzătoare ale națiunii noastre 
socialiste, devenind un adevărat 
partid de masă, centrul vital al în
tregii societăți românești.

Capacitatea de a identifica esența 
proceselor și fenomenelor, de a le 
înțelege semnificația, de a acționa 
pentru soluționarea problemelor noi, 
în mod științific, din perspectiva fi
lozofiei materialismului dialectic și 
istoric, a socialismului științific a 
întemeiat orientarea strategică și 
tactică stabilite de partid, de strălu
citul său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism. Știința de a conduce so
cietatea. in ansamblu și în complexa 
sa structură economico-socială, pe 
domenii și activități specifice, impu
ne o gindire — colectivă și indivi
duală — dinamică, flexibilă, riguros 
științifică. în măsură să ofere soluții 
concrete, imediate, dar să și antici
peze tendințe, efecte, căi care să 
vină în întimpinarea cerințelor vii
torului. Știința conducerii, in viziu
nea secretarului general al partidu
lui nostru, trebuie să valorifice ex
periența trecută, dar, mai ales, să se 
înscrie in ritmurile rapide ale 
transformărilor ce cunosc o dinamică 
fără precedent. „Repeziciunea cu 
care se produc transformările in 
lume, interdependenta tot mai strîn- 
să intre diferite fenomene — subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
conferă științei conducerii un rol 
fundamental in asigurarea mersului 
înainte al societății românești pe ca
lea civilizației și progresului".

Din această perspectivă, caracte
ristica esențială a științei conducerii 
este dată de relația acesteia cu prac
tica, unitatea dintre teorie și prac
tică fiind impusă de însăși dezvolta
rea economico-socială. Astfel, știința 
conducerii, așa cum este concepută 
de partidul nostru, de secretarul său 
general, cuprinde toate sectoarele și 
domeniile societății — in fond în
treaga activitate umană.

în cadrul sistemului conducerii 
vieții politice și economico-sociale 
se precizează, cu exactitate și rigoa
re, locul, funcțiile și rolul partidu
lui comunist in procesul dezvoltării 
șl in perspectiva trecerii la comu
nism ; locui statului, funcțiile, struc
tura și nivelul său de funcționare, 
perfecționarea activității acestuia, a 
organelor puterii, a guvernului, deli
mitarea riguroasă a atribuțiilor și 
răspunderilor ce le revin, îmbunătă
țirea legislației, precum și rolul or
ganizațiilor de masă șl obștești in

CALITATEA
-criteriu fundamental in viata scolii
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O reflecție la îndemina oricui a- 
rată că majoritatea obiectivelor ela
borate sau in perspectivă de a fi 
elaborate, sarcinile șl exigențele 
calitative mult sporite rezultînd fi
resc din trecerea țării noastre, la 
sfirșitul actualului cincinal, într-o 
etapă superioară de dezvoltare, vor 
fi înfăptuite de actuala generație 
școlară și universitară. Așadar, inte
ligența, Întreaga conduită spirituală 
pe care invâțămintul de toate gra
dele le cultivă astăzi in rindurile 
elevilor și studenților vor determina 
in mare măsură profilul de miine al 
țării, forța, prestigiul ei. Altminteri 
spus, configurația specifică anilor 
2005, 2010, 2020 ș.a.m.d. se inalfi as
tăzi in mare măsură din școli, din 
sistemul lor de organizare, din efi
ciența sociali a muncii la catedră. 
Ceea ce face ca imperativul pregă
tirii temeinice, multilaterale a tine
relor generafii, judecate nu expo
nențial, ci in totalitatea componen- 
filor lor, să exprime o necesitate is
torică in înțelesul ei cel mat inalt, 
pentru ci ea derivă din Însăși con
diția de creator de valori materiale 
șl spirituale, atribuită la noi fiecă
rui membru al societății, cu deose
bire fiecărui tinăr, gi cum un ase
menea atribut este introdus In ecua
ția dezvoltării șl perfecționării so
cietății românești de astăzi și de 
miine, ca cea dinții motivație și cel 
dinții factor In ritmul de creștere 
a! acesteia, apare limpede că minu
surile eventuale înregistrate in pro
cesul formării noilor generații ar 
comporta urmări atit de adinei. In
cit n-ar putea fi suplinite decit foarte 
greu, șl atunci cu mari cheltuieli de 
energie socială.

Drept este că niciodată și nicăieri 
nu vor putea fi prevăzute in amă
nunt, oricitâ Însemnătate ar atinge 
între timp cercetările prospective, 
toate fațetele pregătirii necesare ce
lor chemați să desfășoare o intensa 
activitate creatoare pe o durată ații 
de lungă. Dar experiența socială de 
pină astăzi arată că oricit de im
previzibile apar la un moment dat 
valențele pregătirii profesionale a 
viitorului, oricit de puțin cunos
cute se înfățișează astăzi solicitările 
zilei de miine, ele se întemeiază în
totdeauna și-și găsesc soluționarea 
într-un orizont cuprinzător, armo
nios, sistematizat de cultură știin
țifică șl umanistă, intr-un echili
bru al personalității fundamentat pe 
o accentuată mobilitate spirituală, 
pe o vastă capacitate de sinteză și 
de rapidă adaptare. Marea cultură, 
organic asimilată, a fost și rămins 
izvorul celor mai de seamă creații 
de orice natură și al fiecărei per
sonalități autentica,

Tocmai de aceea, în sistemul in- 
vățămîntului nostru, planurile și pro
gramele școlare, ampla activitate 
editorială, din ce in oe mai judi
cioasa îmbinare între activitatea 
teoretică și cea experimentală ur
măresc cu preeădere aprofundare» 
disciplinelor fundamentale — limba 
și literatura română, istoria, mate
matica. fizica, chimia, biologia - 
de către toți elevii- De pe această 
bază, urmează ca formarea viito
rilor muncitori cu înaltă calificare și 
a viitorilor specialiști să fie reali
zată in profil larg, eu același scop 
al asigurării unei accentuate mobili
tăți profesionale și al adaptării ra
pide a absolvenților la solicitările, nu 
o dată inedite, ale vieții social-eco- 
nomice. De prisos să-mai amintim că. 
date fiind tocmai aceste obiective.

REVOLUȚIONARĂ ASUPRA 
CONDUCERII SOCIETĂȚII ;

conducere, al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste in coordonarea 
și îndrumarea organizațiilor compo
nente. Toate aceste subsisteme ale 
sistemului conducerii trebuie să ac
ționeze unitar, intr-o deplină inter
dependență și complementaritate, a- 
sigurind astfel eficiență reală gin- 
dirii și acțiunii colective și indivi
duale, dezvoltării continue a mare
lui edificiu social și spiritual stabi
lit și condus de partid.

Un rol deosebit se acordă introdu
cerii metodelor moderne de analiză 
și decizie in activitatea de conducere 
— de la perfecționarea sistemului 
informațional, trecerea la sisteme de 
conducere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor și dotarea 
economiei naționale cu tehnică 
de calcul plnă la realizarea sistemu
lui național unitar de conducere — 
idei deosebit de valoroase pentru o 
conducere modernă, bazată pe apor
tul informaticii, al celor mai noi 
cuceriri ale gindirii umane.

Probleme de mare actualitate pri
vesc rolul omului in activitatea de 
conducere, folosirea conștientă a le
gilor de dezvoltare economico-socia
lă, ca expresie a superiorității socia
lismului, lărgirea orizontului de cu
noaștere în domeniul conducerii, pe 
baza materialismului dialectic șl 
istoric, dezvoltarea capacității de 
gindirp și interpretare de sine stătă
toare, promovarea noului, ca o 
cerință hotăritoare a progresului 
social.

într-un timp relativ scurt In viața 
științei conducerii s-au produs multe 
și importante mutații, materializate 
în conținutul planurilor și progra
melor elaborate la nivel central și 
local, în concordanță cu cerințele 
legităților dezvoltării și cu posibili
tățile reale ale societății noastre. Se 
recunoaște aportul științei conduce
rii în elaborarea unor strategii efi
ciente tn diferite domenii, în adop
tarea unui complex de măsuri care 
a dat un nou conținut și o funcțio
nalitate superioară sistemului de 
conducere, inlăturind din conducere 
metodele învechite, hotărîrea mai 
fermă de a promova altele noi, 
moderne, efortul continuu de a eli
bera teoria, dar și practica de balas
tul dogmatic, promovind cu îndrăz
neală ideea Inovării și perfecționă
rii conducerii.

De-a lungul Întregii epoci inaugu
rate de Congresul al IX-lea, știința 
conducerii a evoluat intr-un ritm 
rapid. Au apărut concepte noi, con
ținutul altora s-a îmbunătățit, s-au 
desprins sarcini noi, sistemul de con
ducere a menținut structurile in pro- 
porționaiități convenabile, s-au pro
dus mutații sensibile în concepția 

strategia aprofundării disciplinelor 
fundamentale este concepută astfel 
incit să asigure dobindirea de către 
flecare tinăr. o dată cu fondul ne
cesar de informații, a unui sistem 
coerent, unitar de gindire, cu dispo
nibilități reale si aptitudini creatoa
re mereu împrospătate.

Din păcate insă, un asemenea sis
tem organizatoric nu este valorificat 
nici pe măsura rigorilor specifice, 
nici a însemnătății sale sociale si 
nici chiar a posibilităților concrete 
de care dispune. Să ne referim 
la un exemplu. Universitatea din 
Brașov este alcătuită din patru fa
cultăți, dintre care două au profil 
unic pe țară, iar celelalte două se 
bucură, ca de altfel Întreaga Uni
versitate de la poalele Timpei, do 
un prestigiu deosebit și de o atrac
ție pe măsură. în plus, aici sint pre
date domenii și specializări reunite 
intr-o gamă largă. Așa se face că 
la concursul de admitere in Uni
versitate. candidatil provin, prac
tic. din întreaga țara și, dată fiind 
inclusiv diversitatea domeniilor uni
versitare. sint absolvenți ai tuturor 
tipurilor de licee. Din păcate insă, 
calitatea pregătirii tocmai în do
meniile unora dintre disciplinele 
fundamentale (Algebră, Trigonome
trie. Geometrie. Fizică. Biologie) a 
unui mare număr dintre acești ab-

Imperative ale pregătirii 
temeinice, multilaterale 

a tinerei generații

solventi de liceu lași mult de dorit. 
La Facultatea de mecanică, bu
năoară, rezultatele candidaților par
ticipant la concursul de admitere 
sint departe de a răspunde condițiilor 
create pentru un invătămint de cali
tate, eficient sub raportul pregătirii 
multilaterale a viitorilor specialiști.

Așadar, nu atit o polarizare a pre
gătirii atestă o asemenea situație, 
cit existenta in uncie licee a unei 
pregătiri slabe, mediocre. Iar faptul 
că asemenea situații se inregistrează 
la concursurile de admitere în invă- 
țâmintul șuporior și nu la niște exa
mene oarecare nu schimbă datele 
problemei. Pentru că adevărul bine
cunoscut cum că nu toți eei ce 
frecventează liceul Iși propun sau 
dovedesc aptitudini pentru conti
nuarea studiilor in învățămintul su
perior nu justifică in nici un fel 
ca pregătirea slabă și mediocră in 
domeniul unora dintre disciplinele 
fundamentale să afecteze un număr 
așa de mare de absolvenți al licee
lor. Să nu uităm că însușirea, la un 
înalț nivel calitativ, a oricărei pro
fesiuni, precum și acțiunea da per
fecționare necontenită a pregătirii 
profesionale, concepute la noi In
tr-un sistem unitar și ea priorități 
sociale, identifică tocmai in buna 
ștăpinire a disciplinelor funda
mentale un hotărîtor punct de 
sprijin.

Am dezbătut această problemă eu 
numeroase cadre didactice din In- 
vâțămintul superior și liceal, dar și 
cu specialiști ai producției, cu stu
dents. O primă concluzie : toți cei 

privind pregătirea cadrelor în gene
ral, a celor de conducere in mod 
special.

Astfel, s-a Îmbogățit treptat teoria 
științei conducerii și s-a ridicat 
practica tot mai mult la nivelul 
acesteia, ințelegindu-se mai complet 
funcționarea mecanismelor în cadrul 
autoconducerii și a componentelor 
sale, conturîndu-se mai clar acțiuni
le în interiorul mecanismului econo- 
mico-financiar. Este, astfel, evidentă 
contribuția științei conducerii la fun
damentarea unei concepții unitare 
asupra perspectivelor dezvoltării. 
Edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism impun, 
așa cum se subliniază in documen
tele Congresului al XlII-lea al parti
dului, așezarea întregii activități, 
începind cu conducerea, pe baze 
riguros științifice. în acest sens, 
aplicarea autoconducerii cere impli
carea și mai fermă a tuturor facto
rilor umani și materiali, realizarea 
unor adaptări permanente la cerin
țele fiecărei etape de dezvoltare, o 
concepție strategică consolidată, în 
măsură să valorifice, în totalitate și 
la nivel superior, potențialul propriu.

în repetate rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea perfecționării conducerii pe 
baze științifice. Știința conducerii 
este o știință tinără și trebuie făcute 
eforturi deosebite pentru dezvolta
rea acesteia, pentru a contribui 
astfel la creșterea gradului de ra
ționalitate și funcționalitate a con
ducerii.

Cristalizlnd viziunea sistemică șl 
cercetarea interdisciplinară, concep
ția secretarului general al partidului 
nostru asupra organizării și condu
cerii societății, așa cum se prezintă 
astăzi, este semnificativă și pentru 
evoluția științei conducerii pe plan 
mondial, a contribuției originale a 
școlii românești de știința conducerii. 
Toate aceste teze, idei și orientări — 
ca și realizările obținute în acest 
domeniu — dau acestor ani valoarea 
unei impresionante renașteri, prilej 
potrivit ca, împreună cu întregul 
popor, să ne îndreptăm gîndurile 
pline de Înălțătoare sentimente de 
profundă stimă pentru efortul con
tinuu al încercatului conducător al 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind 
perfecționarea sistemului politic și 
social, contribuția sa deosebită la 
elaborarea unei conduceri unitare, 
științifice, de mare eficiență în toate 
domeniile și Ia nivelul întregii țări.
Dr. Emil MIHULEAC 
Dr. Gheorqhe MANOLACHE

care sint in legătură cu nivelul pre- ! 
gătirii absolvenților școlii generale 
de zece ani sau ai liceului ii sesi
zează la dimensiunile reale atit plu
surile, cit și minusurile, manifes- 
tind dorința vie de generalizare a 
plusurilor. A doua concluzie, poate 
cea mai importantă : observațiile 
sau propunerile de perfecționare vi
zează nu atit statutul sau conținutul 
programat al unei discipline șco
lare, ceea ce înseamnă că Jocul și 
rolul acestora in sistemul învăță- 
mintului nostru sint, in general. Ju
dicios stabilite, A treia concluzie : 
observațiile critice și propunerile d« 
perfecționare se referă mai cu sea
mă la metodologia prezentării și în
sușirii acestor discipline, acuzind cu 
deosebire lipsa de complinire inter, 
disciplinară din procesul de predare 
in școală. Punțile de legătură fiind 
reduse, capacitatea de analiză și de 
sinteză, raționamentul elevilor ră
min insuficient cultivate. Opinii 
formulate, cu privire Ia acest aspect 
metodologic, in colectivul catedrei 
de matematică de la Universitatea 
brașoveană șint grăitoare ; „La 
concursul de admitere se intilnesc 
lucrări al căror rezultat nesatisfă
cător provine mai intii din faptul că 
absolventul nu știe să redacteze 
corect ; or, in geometrie, in trigono
metrie, fără o redactare corectă nu 
se poate concepe rezolvarea, o vir
gulă lipsă sau pusă unde nu trebuie 
creează o altă problemă. Iată de ce 
predarea și însușirea temeinică a 
matematicii solicită sprijinul tu
turor disciplinelor, inclusiv al celor 
umaniste ; după cum și reciproca se 
impune" (conf. univ. dr. Gheorghe 
Atanasiu). „Absolvenții liceelor nu 
întotdeauna posedă o bună funda
mentare rațională, teoretică a cu
noștințelor insușite ; chiar do știu 
uneori cum să procedeze, nu știu de 
ce așa și nu altfel. Rețin, de pildă, 
un număr de algoritmi, do formule, 
fără să știe teoria de in baza aces
tora, știu să rezolve limite de șiruri, 
dar nu au întotdeauna limpede no
țiunea de limită a unui șir. De 
aceea sintem obligați să sacrificăm 
cu studenții mai multe cursuri pen
tru a suplini ceea ce ei nu știu, dar 
cit poți suplini din ceea ce n-aj în
vățat le timp ?" (conf. univ, dr. 
Emil Popescu). „Cred că școala ri
ming Încă datoare in privința culti
vării studiului individual al elevi
lor, ca proces continuu și unitar ; 
dar nu numai școala, ci șl familia, 
ba și unele unități editoriale care, an 
de an, scot culegeri de exerciții șl 
probleme pentru elevi, fără a fi ri
guros raportate Ia programele șco
lare și la exigențele metodologice 
ale învățării" (eonf, univ. dr. Ga
briel V, Orman).

Tar un asemenea fond de obser
vații. de opinii, de propuneri pri
vitoare la ridicarea calității învă- 
tămîntului există în otice colectiv 
școlar sau universitar, ceea ce ur
mează este ea el să fie cunoscut șl 
mai bine coordonat, pus in valoare 
prin contribuția creatoare a colective
lor didactice, chemate să asigure tu
turor elevilor o pregătire superioară 
nivelului minim de promovare, iar 
indicatorii de promovare si nu fie 
niciodată eoboriți sub nivelul minim 
de pregătire ; dar un asemenea im
perativ presupune. între altele, re
cuzarea formalismului de orice na
tură si a fetișizării statistice.

Mihai JORDANESCU
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

I
Sentimentele dumneavoastră amabile exprimate cu ocazia Zilei noastre 

naționale sînt deosebit de apreciate și, cu căldură, vă transmitem, la rindul 
nostru, aceleași sentimente.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie existente între cele două țări 
ale noastre vor continua să se întărească, in avantajul reciproc al celor 
două popoare.

PAUL XUEREB
Președintele interimar al Republicii Malta

Cu prilejul aniversării Zilei cuceririi independenței de stat 
a României, Zilei victoriei asupra fascismului 

și a Zilei eroilor patriei
DEPUNERI DE COROANE DE FLORI

©omeni,gemnifficatil
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI^

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului-mi- 
nistru al Republicii Elene. Andreas 
Papandreu. prin care ii mulțumește 
pentru felicitările și urările adresate 
cu ocazia Zilei naționale a Greciei. 
Totodată, in telegramă este expri
mată convingerea că relațiile bilate

Cronica zilei
La București au avut loc lucrările 

celei de-a VlII-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică ro- 
mâno-argentiniană.

Au fost analizate evoluția rela
țiilor economice dintre România și 
Argentina, in conformitate cu hotă- 
rirlle precedentei sesiuni, posibilită
țile creșterii șl diversificării lor pe 
multiple planuri, stabllindu-se mă
suri și ațțiuni concrete vizind dez
voltarea cooperării bilaterale și pe 
terțe piețe in domeniile industriilor 
constructoare de mașini, energetică, 
petrolieră, petrochimică și în alte 
sectoare de interes reciproc, lărgirea 
și diversificarea schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie au 
semnat protocolul sesiunii.

Ministrul cornerului exlerior și 
cooperării economice internaționale, 
Ilie Văduva, a primit pe Pedro Du- 
diuk, subsecretar la Secretariatul 
de stat pentru industrie șl comerț 
exterior, președintele părții argen- 
tiniene în Comisia mixtă.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme și modalități vi
zind adîncirea conlucrării economice 
și diversificarea schimburilor comer
ciale româno-argentiniene.

tv
11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan. „Micul mare hoche- ist“ (color). Episodul 3
12.40 Din cununa cîntecului românesc. 

Muzică populară13,00 Album duminical (partial color)
14,50 R.S. Cehoslovacă — Ritmuri contemporane. Reportaj
15.00 închiderea programului19.00 Telejurnal
19.15 Tara mea. azi. Epocă de glorii —- 

epocă de fapte revoluționare. Do
cumentar (color)

19.35 Cîntarea României (color). Oma
giul tării /Conducătdrului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Conr/liul Culturii si Educației. 
Socialiste si cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Cluj20.15 Film artistic (color). „Cîntec în 
zori". Producție a Studioului de 
film al Televiziunii Române în 
colaborare cu Ministerul Apărării 
Naționale, realizat în studiourile

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 10 mai, ora 21 
— 13 mai. ora 21. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească treptat în 
toate regiunile țării. Cerul va fi va
riabil, cu înnorâri mai accentuate în 
a doua parte a intervalului în vestul, 
centrul și nordul tării, unde vor că
dea ploi locale, care vor avea si ca
racter de aversă. în restul teritoriului 
ploile vor fi izolate. Vîhtul va sufla

Unități turistice în județul Timiș

în orice anotimp, unitățile turis
tice constituie tot alitea ospitaliere 
locuri de popas pentru cel veniți 
să viziteze județul Timiș. în sta
țiunea balneoclimaterică Buzlaș, 
renumită pentru proprietățile cura
tive ale apelor sale minerale, se 
află hotelul „Silagiu", care dispune 
de camere cu 57 de locuri, precum 
și de un mare restaurant. în locali
tatea Făget, pe drumul național Lu
goj — Făget — Deva, se află com
plexul turistic „Padeșul", cu 42 
locuri de cazare și un restaurant. 
De aici se pot face excursii in 
munții Poiana Ruscăi. La 9 kilo
metri de Lugoj, spre Făget, intr-o 
livadă de meri, se află hanul „Ana 
Lugojana", cu restaurant, locuri de 

rale vor continua să se întărească și 
adincească. in folosul cel Or două po
poare prietene, al consolidării secu
rității și cooperării in Balcani, pro
movării cauzei păcii și Înțelegerii 
internaționale și sînt transmise cele 
mal bune urări de fericire persona
lă. de progres și prosperitate pentru 
Poporul român.

Grupul de cadre șl cursanți de la 
Universitatea de Apărare Națională 
din S.U.A.. care în perioada 8—9 
mai a.c. ne-a vizitat țara, a părăsit 
sîmbătă Capitala. Pe timpul cit s-au 
aflat in România, oaspeții au fost 
primiți și au făcut vizite la Ministe
rul Apărării Naționale, Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și la 
unele obiective militare și culturale.

★
Sîmbătă s-a încheiat ..Săptămîna 

culturii italiene — regiunea AbrUz- 
zo“. manifestare organizată la Bucu
rești și Constanta. in cadrul rela
țiilor de colaborare cultural-artistică 
existente intre România si Italia. Cu 
acest prilej. în Capitală, la Muzeul 
literaturii române, au fost deschise 
expozițiile fotodocumentare și de 
carte „Abruzzo — de la Ovidiu la 
D'Annuhzio", iar la Galeria „Eforie" 
expoziția de artă plastică reunind 
lucrări ale sculptorului C. Barbella 
și pictorilor F. P. Michetti și P. 
Cascella. Tot în Capitală au avut loc 
concertul sopranei Maria Vittoria 
Romano și pianistului Marco Fumo, 
precum și o gală cinematografică cu 
filmul artistic ..Inocentul" și docu
mentarul ..Păstorii din Abruzzo".

In cele două localități au fost pro
gramate. de asemenea, expuneri și 
dezbateri literar-artistice.

Centrului de producție cinemato
grafică „București". Cu : Mihai 
Brătilă, Dan Condurache* RemUs 
Mărgineanu, Mircea Albulescu, 
îon Fiscuteanu. Irina Petrescu. 
Ecaterina Nazarie, Rodica Horo- 
beț. Scenariul : Dumitru Carabăț. 
Regia : Dinu Tănase. Ultima bârte

21.35 Vino pe aleea tinereții ! Muzică ușoară (color)
21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

LUNI 11 MAI

20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20.35 Tezaur folcloric (color)20,55 Copiii — înaltă datorie față de 

viitorul națiunii. Tinerețe fără 
bătrînețe. Reportaj21,05 Film în serial : ' • uLa răsptnt.ia" 
timpului". Producție a studiouri
lor- -americane., • Cu : Elisabeth 
Taylor, Rock Hudson. James 
Dean. Jane Withers, Carroll 
Backer. Sal Mineo, Rod Taylor, 
Chill W.ills, Mercedes McCambrid
ge, Dennis Hopper. Regia : Geor
ge Stevens. Episodul 2

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului 

slab pînă la moderat» cu intensificări 
locale în sud-vestul tării. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 4 și 
14 grade, izolat mai coborîte în nrima parte în depresiunile intramontane, 
unde izolat se mențin condiții de pro
ducere a brumei, iar cele maxime se 
vor situa între 15 și 25 de grade, local 
mai ridicate. Pe alocuri Se va prOdUOe 
Ceață slabă. La București : Vremea va 
continua să se încălzească. Cerul va 
fi variabil. Condiții reduse de ploaie 
în ultima zi. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 si 9 grade, iar cele 
maxime între 20 si 23 de grade. Ceață 
slabă în cursul dimineții.

cazare șl teren de sport. în locali
tatea Șag. pe șoseaua Timișoara — 
Deta — Stamora Moravița. intr-un 
cadru natural pitoresc, pe malul 
rîului Timiș, hanul „Timiș" — „Șag", 
unitate de categoria I, dispune de 
77 locuri de cazare.

Rețineri de locuri la aceste uni
tăți turistice se fac prin Agenția 
de turism din București (str. 13 
Decembrie nr. 26). prin agențiile 
UJECOOP din Cluj-Napoca, Cra
iova, Iași, Timișoara, precum și 
prin responsabilii cu turismul din 
cadrul uniunilor județene ale coo
perativelor de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor.

în fotografie : Hotelul Silagiu 
din Buziaș.

Cu prilejul aniversării zilei de 
9 Mai — Ziua cuceririi independen
ței de stat a României, Ziua eroilor 
patriei și Ziua victoriei asupra fas
cismului —. au avut loc. sîmbătă 
dimineață, în Capitală, solemnități 
în cadrul cărora au fost depuse 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism, 
ia Monumentul eroilor patriei și la 
Monumentul eroilor sovietici.

în acordurile solemne ale Imnului 
eroilor âu fost depuse coroane de 
flori din partea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste 
România. Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Interne, 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist. Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România și Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. și Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, Comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de război împo
triva fascismului.

Au fost depuse. de asemenea, 
coroane de flori din partea corpului 
diplomatic.

Grupuri de pionieri au depus 
jerbe de flori.

Lai solemnități au luat parte to
varășii Emil Bobu. Gheorgbe Oprea, 
Nicu Ceaușescu, Nicolae Giosan și 
Vasile Milea. precum și membri ai 
C.C. ăl P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, ai Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, membri ai con
siliilor de conducere ale Ministerului 
Apărării Naționale și Ministerului de 
Interne, conducători ai unor insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești, generali activi și in re
zervă. foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, foști 
combatanți antifasciști, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din între
prinderi și instituții bucureștene.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Pe platourile din fața monumen
telor erau aliniate gărzi de onoare, 
alcătuite din ostași ai forțelor ar
mate, membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire a

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE
In cinstea zilei de 9 Mai — Ziua cuceririi independentei de stat a 

României. Ziua victoriei asupra fascismului și Ziua eroilor patriei — 
in toate localitățile tării, la case de cultură, cluburi muncitorești și că
mine culturale, in școli s-au desfășurat manifestări politico-educative, in 
cadrul cărora au fost evocate lupta poporului român pentru unitate și 
indeperidehță. tradițiile revoluționare ale clasei noastre muncitoare, ale 
Partidului:Comunist Român.

în municipiul Piatra Neamț s-a 
desfășurat simpozionul „9 Mai — 
Ziua independenței de stat a Româ
niei și a victoriei asupra fascismu
lui. evenimente de excepțională în
semnătate in istoria poporului 
român". Au lost relevate, cu acest 
prilej, tradițiile de luptă ale maselor 
populare pentru unitate și indepen
dență, însemnătatea proclamării in
dependenței de stat a României, 
activitatea revoluționară a Partidu
lui Comunist Român, contribuția 
țării noastre la războiul antihitlerist, 
precum și realizările de prestigiu 
dobîndite de poporul român in anii 
construcției socialiste.

în județul Harghita s-au desfășu
rat simpozioane, expuneri, dezbateri, 
spectacole cultural-artistice, in ca
drul cărora a fost evocat eroismul 
ostașilor români in luptele pentru 
eliberarea patriei de sub dominația 
fascistă, pentru apărarea indepen
denței țării. Astfel, la Clubul 
minerului din Bălan, a avut loc 
simpozionul „Mari înfăptuiri ale 
poporului român în anii «Epocii 
Nicolae Ceaușescu» ; 9 Mai — Ziua 
independenței României și a victoriei 
asupra fascismului", iar la Fabrica de 
tractoare din Miercurea Ciuc o ma
nifestare similară cu tema „Procla
marea independenței de stat a Româ
niei la 9 Mai 1877. eveniment de 
importanță istorică in viața poporu
lui român".

în cluburi muncitorești din mu
nicipiul Brăila, la Casa de cultură 
din Făurei. în cămine culturale din 
comunele județului a fost prezentată 
expunerea „9 Mâi •— Ziua proclamă
rii independenței depline de stat a 
României. Ziua victoriei împotriva 
fascismului". în cadrul unor întîlniri 
ale elevilor cu veterani ai războiului 
antifascist au fost relevate aspecte 
ale glorioasei lupte a poporului 
român pentru independența și suve
ranitatea patriei.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Campionatele europene de judo 

Mihai Cioc — medalia de aur la categoria peste 95 kg
La campionatele europene de 

judo de la Paris, sportivul român 
Mihai Cioc a repurtat un succes 
strălucit obținind medalia de aur și 
titlul de campion continental la ca
tegoria peste 95 kg. după ce l-a în
trecut in finală prin ippon pe elve
țianul Clemens Jehle. Demonstrind 
o tehnică remarcabilă și o forță 
fizică deosebită. Mlhai Cioc a eîstigat

Sub egida 
BUCUREȘTI : „Studenție - Sport — 

Tinerețe"
Sub genericul „Studenție — 

Sport — Tinerețe". Consiliul 
U.A.S.C. din Centrul Universitar 
București organizează astăzi o mani
festare cultural-sporttvă de masă. 
Acțiunea va avea loc la Complexul 
cultural-sportiv studențesc „Tei" și 
va începe la ora 10 cu parada spor
tivă și a detașamentelor de pregă
tire militară. în program, compe
tiții sportive la tenis, atletism, ca
notaj. fotbal, handbal si volei ; de
monstrații de gimnastică sportivă și 
aerobică, iahting, windsurf și schi 
nautic, alte concursuri. Se va desfă
șura și o paradă a automobilelor de 
epocă. Programul culturăl-artistiC va 
fi susținut de cele mai bune for
mații studențești. 

tineretului pentru apărarea patriei, 
care au prezentat onorul.

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat,.Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

La Monumentul eroilor sovietici 
au fost intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România. Au fost prezenți E. M. 
Tiajelnikov. ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, atașatul mi
litar, aero și haval al U.R.S.S., 
membri ai ambasadei.

După depunerea coroanelor de 
flori, participanții la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere.

In încheierea solemnităților, asis
tența a primit defilarea gărzilor de 
onoare.

în aceeași zi a avut loc o solem
nitate asemănătoare la cimitirul de 
la Tincăbeștl al militarilor britanici 
căzuți pe teritoriul țării noastre în 
lupta împotriva fascismului.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România. Ministerului Apă
rării Naționale. Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București, precum și din 
partea corpului diplomatic.

Un grup de pionieri a depus 
jerbe de flori.

La solemnitate au participat to
varășii Gheorghe Rădulescu. vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Dimitrie Ancuta, viceprim-ministru 
al guvernului, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, repre
zentanți ai Consiliului popular al 
municipiului București, generali și 
ofițeri, alte persoane oficiale.

Au fost de față Hugh J. ArbUth- 
nott. ambasadorul Marii Britanii la 
București, atașatul naval și militar 
britanic, membri ai ambasadei, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Marii Britanii și Repu
blicii Socialiste România.

In încheierea ceremoniei, cei pre- 
zenți au primit defilarea gărzii de 
onoare.

CU același prilej, au fost depuse 
coroane de flori la Cimitirul militar 
de la Ghencea, cimitirele ostașilor 
sovietici de la Herăstrău și Jilava, 
la monumente și cimitire ale ostași
lor români și sovietici din țară.

La monumentul eroilor români de 
la Oarba de Mureș, unde în cel de-al 
doilea război mondial și-au jertfit 
viața mii de ostași români, a avut 
Ioc spectacolul omagial „Cinstire 
eroilor neamului", susținut de for
mații artistice mureșene. La Casa de 
cultură din Sighișoara s-a desfășu
rat simpozionul ,,Independența și 
suveranitatea — strălucită afirmare 
a politicii partidului, a concepției 
științifice, politice și economice a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

în comandamente, instituții și uni
tăți militare aparținind Ministerului 
Apărării Naționale au avut loc nu
meroase activități politico-educative 
și cultural-artistice in cadrul cărora 
s-au reliefat eroismul armatei, al

nostru popor in timpul 
de independentă din 
semnificația revoluției 

socială și națională, 
antiimperialistă din

întregului 
războiului 
1877—1878, 
de eliberare 
antifascistă și
August 1944, participarea României 
Ia războiul antifascist, pină la Victo
ria finală de la 9 Mai 1945. A fost 
prezentată concepția Partidului Co
munist Român, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind necesitatea apărării inde
pendenței, suveranității și integrită
ții teritoriale a României socialiste.

Comitetul foștilor luptători și ve
teranilor de război împotriva fascis
mului a organizat, la sala ..Dalles" 
din Capitală, o manifestare in cadrul 
căreia a fost prezentată expunerea 
„înaltele aprecieri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
semnificația istorică internă și in
ternațională a mărețului eveniment 
de la 9 Mai 1877 ; 110 ani de la pro
clamarea independenței de stat a 
României", precum și un recital de 
versuri patriotice.

(Agerpres)

toate intilnirile de o manieră cate
gorică. Medaliile de bronz au revenit 
lui Akaki Kiburdalidze (U.R.S.S.) și 
Iui Alexander von den Groeben 
(R.F.G.).

lua categoria 95 kg. pe locul întii 
s-a situat Koba Kurtanidze 
(U.R.S.S.), urmat de francezul Roger 
Vachon. La categoria 86 kg. titlul de 
campion a fost cucerit de Fabien 
Canu (Franța).

„Daciadei”
RIMNICU VILCEA : Echipele 

au râspuns „prezent" ; 
dar selecționerii ?

Am informat la timp despre fru
moasele campionate de volei ale 
echipelor de școlari și școlărite, 
campionate programate la Rîmnicu- 
Vilcea. Ieri, sosiseră în localitate 
cele opt echipe de băieți și tot ati- 
tea de fete — după cum ne-a co
municat Ion Stanciu, coresponden
tul ziarului nostru. în schimb, spe
cialiștii de la cluburile divizionare 
nu s-au prea inghesuit. Pină la pri
mele partide, se prezentaseră nu
mai observatori de la cluburile 
Știința Bacău și Farul Constanța.

CONSTANȚA : Un cros popular
Pentru „Cupa 9 Mai", este astăzi 

programat la Constanța un cros

Mărturii ale spiritului creator
Toți se îmbulzeau să le vadă. 

Fuseseră expuse mașini de epocă. 
Meticulos aranjate, strident colora
te. bine spălate, nichelate, autotu
rismele etalate în parcul de cultu
ră și odihnă „lulius Fucik" din Pra- 
ga scinteiau de-ți luau ochii. Erau 
acoîo și «Tatra 12» (1929), și «Praga 
Piccolo» (1929), și «Aero 30» (1937) 
și «Steyer 50» (1940) și -Tatra 75» 
(1935) și «Mercedes 170 S» (1949) 
și... multe altele asemenea. Vizita
tori erau cu duiumul : veneau, ză
boveau. pipăiau. admirau, zimbeau 
subțire și plecau (de trecut ne des
părțim rîzirid, nu ?). Pe un platou 
apropiat, sub bagheta unui dirijor 
împodobit in fireturi, o fanfară se 
străduia să asigure o „coloană so
noră" adecvată evenimentului. Se 
interpreta „Plaisir d’amour". pre
lucrarea austriacului Fritz Kreis- 
Ier, după compoziția din Evul Me
diu a lui Padre Martini...). La ex
poziția aceea a fost pentru prima 
dată cind le-am auzit pe gazdele 
mele spunind că „nu trebuie uitat 
că viitorul are și el viitorul lui. 
care, la rindu-i, va fi prezentul al
tui viitor..."

A doua oară cind ml-au spus a- 
celași lucru și cam în aceiași ter
meni mă aflam lingă localitatea 
Stokhov. în drum spre Boemia de 
Nord. Acolo, «la marginea așezării, 
un grup de caterpilare în plin e- 
fort, cățărate pe uriașe halde de 
zgură. Împingeau cu lamele, cură
țau. terasau, nivelau. „Ceea ce ve
deți aici este doar un... eșantion. 
Dacă ați merge în bazinul carbo
nifer Krusne hory. din nordul Ce
hiei, v-ați putea completa imagi
nea. Acolo, de zeci de ani. există o 
exploatare de suprafață. Au fost 
răscolite circa 25 000 de hectare. 
Am reușit să recuperăm prin re- 
cultlvare cam 8 000 de hectare, dar 
ecologii noștri nu sini mulțumiți, 
îngrijorarea e firească, mai ales în 
perspectiva viitorului. Ocrotirea 
mediului înconjurător este una din
tre problemele-cheie ale creșterii 
nivelului de trai al cetățenilor, o 
parte integrantă și o condiție de 
bază a grijii socialiste față de om. 
în realizarea măsurilor privind 
dezvoltarea economiei naționale, a 
societății, pornim de la sarcina ur
gentă de a îmbunătăți nu numai 
atmosfera, ci și apa. pămîntul și 
pădurile. Pentru acțiunile de anti- 
poluare vor fi alocate in actlialul 
Cincinal (1986—1990) minimum 17 
miliarde de coroane, ceea ce în
seamnă mai mult decît dublu față 
de cincinalul precedent..."

Mărturii ale spiritului creator, 
mărturii pentru viitor poți culege 
multe in Cehoslovacia prietenă. La 
Praga, în piața centrala, se edifi
că acum noul sediu al Radiodifu
ziunii. Viitoarea clădire, cu cele 30 
de etaje ale sale. înaltă de 108 me
tri, va fi cea mai înaltă din țară 
și printre cele foarte mari ale Eu
ropei. Dar nu numai la Praga se 
construiește cu gindul fa viitor. în- 
tr-o revistă, alături de o superbă 
fotografie citesc : „La Bratislava

Un nou cartier de locuințe la Praga

■ ■ ■

popular, avînd traseul principal pe 
aleile din Parcul Tăbăcăriei. Sosirea 
concurenților va avea însă loc la 
stadionul central al orașului, in 
pauza meciului de fotbal F.C. Con
stanța — C.S.M. Suceava. Din acti
vitatea de masă la Constanța, 
mai notăm turneele de baschet (la 
școala generală nr. 24) și handbal (in 
Parcul pionierilor).

BOX: Meciuri 
de verificare

Boxerii din lotul nostru reprezen
tativ pentru campionatele europene 
au susținut citeva meciuri de verifi
care a potențialului tehnico-tactic. 
Vineri, ei au fost confruntați cu di
verși parteneri de antrenament. „Cei 
doi Daniel". Măeran (60 kg) și Du
mitrescu (57 kg), s-au distins lâ 
aceste verificări, ca și cu prilejul 
„Centurii de aur". Supergreul D. Ră- 
caru, mai puțin solicitat în acest se
zon. a încrucișat mănușile cu nu mai 
puțin de trei parteneri. Azi. de la 
ora 10. in sala de box a clubului Di
namo București au loc alte meciuri 
cu „sparring“-parteneri.

VOLEI. La Kristiansand (Norve
gia), in cadrul turneului de califi
care pentru Campionatul european 
feminin de volei, reprezentativa 
României a întrecut cu scorul de 
3—1 (15—2, 15—7, 9—15, 15—7) selec
ționata Finlandei. 

se desfășoară vaste lucrări de con
strucție pentru realizarea unei mo
derne artere de circulație, etajată, 
multifuncțională, intre cartierele 
situate pe cele două maluri ale 
Dunării. Ea va servi, totodată, pre
luării traficului tot mai intens de 
pe rutele din sudul țării", lată și o 
știre pe care am copiat-o dintr-un 
ziar central : „Casă de anticipație. 
La Valtice se realizează un imobil 
experimental prin colaborarea In
stitutului de cercetări in construc
ții și întreprinderea locală de con
strucții din Gotwaldov. Inițiatorii 
apreciază că acest imobil, compus 
din 9 apartamente, va corespunde 
exigențelor de perspectivă privind 
condițiile de locuit, așa cum se pro
filează ele pentru ultimul deceniu 
al acestui secol. Autorii proiectu
lui au preconizat diminuarea con
sumului de căldură (cu 25 la sută 
mal redus decit cel actual), iar pe
reții despărțitori — fabricați din

însemnări de călătorie 
din R. S. Cehoslovacă

lemn — vor permite transformarea 
rapidă, in funcție de cerințe, a in
terioarelor locuințelor". La acest 
capitol ar mai fi de adăugat doar 
că. acum. 65 la sută din populația 
țării trăiește în locuințe construite 
după războiul antihitlerist, război 
în care armata română și-a adus 
din plin contribuția și pe teritoriul 
Cehoslovaciei, luptind cu eroism și 
dind grele jertfe, alături de armata 
sovietică, de corpul cehoslovac, de 
partizanii cehi și slovaci, de cele
lalte forțe ale coaliției antihitle
riste. Prietenia închegată atunci 
prin singele vărsat de eroi s-a în
tărit continuu în anii puterii popu
lare. ai făuririi noii orinduiri. Do
vadă că jertfele n-au fost zadarni
ce. mărturie că și atunci, ca și 
acum, popoarele român și ceho
slovac n-au pregetat să lupte cot la 
cot pentru viitorul lor liber și fe
ricit.

— Fiecare dintre țările noastre a 
obținut succese importante pe dru
mul construirii noii societăți. îmi 
spunea, la sediul din Praga al Con
siliului de Miniștri, secretarul de 
presă al guvernului cehoslovac. In 
funcție de specificul național, ță
rile noastre construiesc socialis
mul. In ce ne privește, anul 1986 a 
fost primul din cel de-al optulea 
cincinal, primul an in care am tre
cut la îhdeplinirea sarcinilor exi
gente stabilite la cel de-al XVII- 
16a Congres al P.C. din Cehoslova
cia. A fost realizat un nou pro
gres in creșterea eficienței și a ca
racterului intensiv al economiei 
naționale. A crescut venitul națio
nal. Sarcinile producției industria
le și volumul lucrărilor de con
strucții au fost depășite, iar volu
mul stabilit prin plan la producția 
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Jocurile universitare

Campionatul mondial studențesc 
de handbal

(România, 30 mai - 7 iunie a.c.)
• Echipa studențească a României 

s-a intilnit la sfirșitul acestei săptă- 
mini in două partide de verificare 
cu selecționata similară a Bulgariei. 
9 Intre 20 și 24 mai. echipa noastră 
va juca alte două meciuri cu selec
ționata studențească a Ungariei, Ia 
Arad și Timișoara. • Conform re
gulamentului competiției, pe lingă 
arbitrii din țările participante la 
Campionatul mondial studențesc, vor 
oficia și doi arbitri neutri. Ei sînt 
cunoscutii arbitri internaționali din 
Danemarca — Mortensen și Knud
sen. • Din partea română, au fost 
delegați arbitrii Gheorghe Șandor

Actualitatea
• Ieri, la complexul sportiv Di

namo din Capitală s-a jucat partida 
Victoria — F.C. Olt, din etapa a 
XXVI-a, partidă încheiată cu scorul 
de 2—1. • Celelalte meciuri ale 
etapei se desfășoară azi. de la ora 
18 : Steaua — Gloria. Petrolul — Di
namo. F.C. Argeș — F.C.M. Brașov, 
Flacăra — Sportul studențesc. Uni
versitatea Craiova — „U“ Cluj-Na- 
poca, Corvinul — Rapid. Otelul — 
Jiul. Chimia — S.C. Bacău. • Pentru 
meciul din preliminariile olimpice. 
România — Polonia (20 mai, Cluj- 
Napoca), Iotul nostru va fi definiti-

agricolă a fost îndeplinit și el. A 
sporit productivitatea socială a 
muncii.

Interlocutorul reliefează apoi e- 
voluția relațiilor de prietenie și co
laborare româno-cehoslovace. „In 
acest cadru — a spus el — o mare 
însemnătate acordăm îndeplinirii 
Programului de colaborare econo
mică și tehnico-științifică pe ter
men lung dintre Republica Socia
listă Cehoslovacă și Republica So
cialistă România, pe care l-au sem
nat tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak, la sfirși- 
tul anului 1985. Se poate spune că, 
în ultimii ani. ■ colaborarea econo
mică și tehnico-științifică dintre 
țările noastre se dezvoltă pe o li
nie ascendentă, spre avantajul re
ciproc. în 1986 s-a realizat cel mai 
mare volum de schimburi comer
ciale între cele două țări, iar în 
acest an colaborarea economică va 
cunoaște o nouă dezvoltare. în Ce
hoslovacia dăm o inaltă apreciere 
relațiilor frățești și colaborării din
tre P.C.C. și P.C.R. Noi impulsuri 
reprezintă intilnirile dintre tova
rășul Gustav Husak și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.; O mare însem
nătate pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării noastre a avut intîl- 
nirea, de la București, din decem
brie 1985, dintre cei doi conducă
tori. Hotărîrile luate cu acel pri
lej au îmbogățit tezaurul relațiilor 
cehoslovaco-române, contribuind la 
continua adincire a colaborării în 
toate domeniile de activitate. Sin- 
tem siguri că intilnirile și convor
birile dintre cei doi conducători 
vor impulsiona și de acum înainte 
raporturile de prietenie șl colabo
rare dintre țările și popoarele 
noastre".

Sint și acestea mărturii pentru 
viitor, mărturii ale spiritului crea
tor. Și nu numai in vorbe, ci și in 
fapte, în viața de toate zilele. Că 
lucrurile stau așa. m-am convins 
încă o dată vizitînd Institutul de 
chimie macromoieculară din Praga.

împreună cu doctorul in fizică 
Jozef Urban și cu ing. Jiri Lenfeld, 
specializat in chimia polimerilor, 
ambii cercetători științifici, am ur
mărit timp de citeva ore activita
tea in laboratoarele de lentile și de 
fibre optice. (Acestea, ultimele, 
sint pe cale să revoluționeze sis
temele actuale de transmisie a da
telor, dar pot fi folosite și in sco
puri de iluminat ; imaginati-vă o 
fibră cit... firul de păr. chiar mai 
subțire, care devine o veritabilă 
„conductă" pentru transmiterea la 
distantă a luminii unei surse cla
sice, ori pentru iaseri, fără ca flu
xul luminos să fie perturbat de 
cimpurile magnetice ori electrice... 
Pină de curind, asemenea fibre se 
confecționau dintr-o sticlă cu pro
prietăți speciale ; iată insă- că poli
merii se dovedesc — după spusele 
celor de la «Macro» Praga — mult 
mai eficienți...). Jiri Lenfeld a ți
nut să adauge :

— Am participat la București la 
un simpozion prezidat de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. împreună cu colegii 
mei am rămas, deosebit de impre
sionați de înalta competență știin
țifică și tehnică dovedite de dinsa, 
precum și de spiritul organizato
ric, viu și deschis, cu care a con
dus lucrările.

Despre schimbul de cercetători 
din cele două țări n-a fost nevoie 
să mai întreb pe nimeni. Am con
statat că. în registrul in care — 
conform uzanțelor — fiecare vizi
tator este rugat să-și înscrie da
tele personale, instituția de unde 
vine, erau multe nume în dreptul 
cărora scria clar : ICECHIM Bucu
rești, România.

Sint și acestea mărturii ale spi
ritului creator, mărturii pentru vii
tor. Și poate că peste citeva de
cenii, la București ori la Praga, 
lingă lentilele de contact și fibrele 
optice realizate in anul 1987 și a- 
dunale intr-o expoziție — aseme
nea autoturismelor de epocă des
pre care aminteam la inceputul a- 
cestor rinduri — gazdele organiza
toare vor putea să-i spună repor
terului acelor ani (român ori ce
hoslovac) : „Nu trebuie uitat că 
viitorul are și el viitorul lui care, 
la rindu-i, va fi prezentul altui 
viitor..."

Cu o condiție : să fie pace ! Și 
pentru pace acționează laolaltă po
poarele noastre, adăugindu-și pro
pria contribuție la lupta amplă și 
comună a popoarelor lumii.

Mircea BUN'EA.

(Oradea) și Nicu Iancu (Buzău), iar 
ca rezervă, numai din tara organi
zatoare, cuplul D. Gherghișan — 
C. Drăgan, ambii din Iași.

UNIVERSIADA ’87
• La Jocurile Mondiale Universi

tare de vară, ce vor avea loc la Za
greb. au confirmat pină in prezent 
participarea numerică 50 de țări, in- 
sumind 2 323 sportivi și 1 026 sporti
ve. • Cu arbitri și alți oficiali, nu
mărul total este acum de 4 713. • Se 
mai așteaptă înscrieri numerice din 
partea a 41 țări, ultimul termen de 
înscriere fiind 8 iunie a.c. • Țara- 
gazdă, Iugoslavia, a înscris 404 spor
tivi studenți, iar Canada, care a or
ganizat precedenta ediție a Univer
siadei de vară — 366 sportivi.

fotbalistică
vat la 14 mai. o în grupa noastră 
preliminară, din care mai fac parte 
echipele Greciei, R.F.G., Danemarcei 
și Poloniei, s-a jucat pină in pre
zent numai partida România — 
R.F.G. 1—0. • în aceeași zi cu me
ciul de la Cluj-Napoca va avea loc 
și jocul Grecia — Danemarca.
• Partida Danemarca — România, 
din iunie, va fi ultima din acest se
zon. celelalte fiind programate în 
toamna viitoare (începînd cu Româ
nia — Danemarca. 3 septembrie) sau 
în primăvara 1988.

Rubrică de Valerlu MIRONESCU
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O politică de pace, progres și colaborare, 
in consens cu interesele poporului roman, 

ale întregii umanități

RELATĂRI Șl COMENTARII IN PAGINILE PRESEI INTERNAȚIONALE CONSACRATE REALIZĂRILOR ȚĂRII 
NOASTRE, ACȚIUNILOR CONSTRUCTIVE ALE PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI PE ARENA MONDIALĂ

MANIFESTĂRI DEDICATE ANIVERSĂRII
ZILEI INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI

In numeroase țări continuă acțiunile organizate pentru marcarea unui 
moment inălfător din cartea de aur a istoriei poporului nostru, cind se 
aniversează, la 9 Mai, cucerirea independenței de stat a României, Ziua 
victoriei asupra fascismului și Ziua eroilor patriei. Aceste manifestări 
constituie, totodată, un prilej pentru reliefarea mărețelor realizări ce 
definesc România in anii construcției socialiste, In special in perioada 
ultimelor două decenii, precum și a politicii de pace, prietenie și coope
rare promovate de țara noastră, de președintele Nicolae Ceaușescu.

Noi articole apărute în 
presa de peste hotare evi
dențiază personalitatea de 
excepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, relie
fează înaltul prestigiu de 
care conducătorul parti
dului și statului nostru se 
bucură în conștiința epocii 
contemporane. In mod deo
sebit se subliniază că tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
este purtătorul celor mai 
nobile aspirații ale poporu
lui și, în același timp, luptă
torul neobosit pentru în
făptuirea și afirmarea lor.

Mărețele împliniri ale 
României socialiste pe dru
mul înfloririi sale continue, 
înregistrate îndeosebi în 
perioada ultimelor două 
decenii, acțiunile și de
mersurile neobosite ale ță
rii noastre pe arena in
ternațională, consacrate 
salvgardării păcii și dez
voltării unei rodnice cola
borări între toate statele 
lumii, sînt relevate, de ase
menea, în numeroase arti
cole și comentarii.
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tn puternica încleștare pentru eli
berarea Ungariei de sub jugul fas
cist, pentru libertatea poporului 
ungar, și-au jertfit viața peste 42 000 
de soldați români.

♦
VIENA — In cuvintările rostite in 

cadrul manifestării organizate la 
Viena s-a relevat că proclamarea 
independenței de stat a constituit un 
eveniment cu implicații deosebite 
pentru destinele poporului român, 
care, continuind ideea luptei pentru 
libertate, a reușit să edifice astăzi o 
viață demnă și prosperă. S-au evi
dențiat marile realizări ale poporu
lui român, în special in perioada de 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
subliniindu-se preocupările Partidu
lui Comunist Român, ale secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a ridica 
România pe culmi înalte ale civili
zației și, bunăstării.

in cadrul acțiunii au fost organi
zate o expoziție de carte, la loc de 
frunte aflindu-se operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum si o ex
poziție de fotografii.

★
HANOI. — La Hanoi au fost or

ganizate expoziții fotodocumentare 
intitulate „110 ani de la proclamarea 
independenței de stat a României" 
și „Participarea României la zdrobi
rea fascismului", precum și expoziția 
de carte istorică și social-politică 
românească, in cadrul căreia au fost 
prezentate lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general l 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. A avut loc, de asemenea, 
o gală de filme documentare româ
nești, despre evenimentele aniversa- | 
te și activitatea de construcție so
cialistă din țara noastră.

★
BRUXELLES. — La Bruxelles a 

avut loc o seară culturală româneas- j 
că. Manifestarea a cuprins o expu- i 
nere și o expoziție de fotografii de
dicate evenimentului, o expoziție de 
carte românească, precum și proiec
tarea unor filme documentare de , 
scurtmetraj. Omagiind jertfele înain
tașilor in cucerirea și apărarea 
independentei țării, expunerea, expo- \ 
zlțiile și filmele prezentate partici- 
panților au scos In evidență, tot- : 
odată, dezvoltarea multilaterală a i 
României contemporane.

•k
OSLO. — La Universitatea din 

Oslo a fost inaugurată expoziția de 
fotografii „România azi". Sint pre
zentate importante obiective social- 
economtce realizate de poporul ro
mân. In alocuțiunile rostite au fost 
evidențiate lupta poporului român 
pentru libertate, independentă națio
nală st pace, activitatea intensă des
fășurată după cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. pentru dezvoltarea in
dustriei. agriculturii, a celorlalte 
ramuri ale economiei naționale și 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
maselor.

(Agerpres)

SOFIA. — La Universitatea „Kiril 
și Metodiu", din Veliko Tirnovo, a 
fost inaugurată o expoziție de carte 
social-politică și istorică, la loc de 
frunte fiind expuse operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, lucrări științifice 
ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

Sub titlul „Epopeea independenței 
In arta plastică românească" au fost 
prezentate reproduceri după operele 
unor cunoscuți pictori și sculptori 
care oglindesc momente de răsunet 
din lupta poporului român pentru 
independența și libertatea națională 
și socială. La manifestări au parti
cipat rectorul Universității „Kiril și 
Metodiu". prof. dr. Gheorghe Dancev, 
prorectorul universității. Gheorghi 
Dimov, lectori străini, studenți, cadre 
didactice și cercetători, un numeros 
public.

Comitetul județean Plevna al P.C. 
Bulgar, Comitetul executiv al Consi
liului popular județean. Comitetul 
județean al Frontului Patriei au or
ganizat o adunare festivă, la care au 
fost prezente persoane oficiale bul
gare. oameni ai muncii, militari, ti
neri, un numeros public.

tn cadrul alocuțiunilor rostite cu 
acest prilej a fost subliniată contri
buția de seamă a armatei române in 
luptele din 1877—1878. vitejia ostași
lor români tn încleștările armate de 
la Plevna. Grivlța. Smirdan. Rahova, 
Opaneț. Pordim. Vidin. Au fost scoa
se in evidență sprijinul pe care po
porul român l-a acordat revoluționa
rilor bulgari ce au trăit și acționat 
pe teritoriul României, ajutorul pe 
care ei l-au primit in organizarea 
mișcării de eliberare a Bulgariei de 
sub jugul otoman.

Vorbitorii au evidențiat, de ase
menea, legăturile trainice de priete
nie și colaborare existente intre po
porul român si poporul bulgar, faptul 
că in epoca edificării noii orindutri 
sociale in România și Bulgaria rela
țiile dintre țările noastre au cunoscut 
o evoluție continuă.

La monumentele ridicate in Bul
garia in cinstea ostașilor români 
căzuți in războiul din 1877—1878, la 
Plevna, Grivița. Pordim și Oreahovo, 
din partea Ambasadei României la 
Sofia au fost depuse coroane și jerbe 
de flori. La Plevna, la Mausoleul 
ostașilor români, la ceremonia depu
nerii coroanelor de flori au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

•k
ROMA — La sediul Academiei 

române din Roma s-au desfășurat

lucrările colocviului pe tema „Lupta 
poporului român pentru unitate, li
bertate și independență națională". 
Personalități ale vieții culturale ita
liene au evocat pe larg principalele 
momente din lupta si viața poporu
lui român din cele mai vechi timpuri 
și pină in prezent, tn continuare, au 
avut loc recitaluri de muzică româ
nească și universală, precum și inau
gurarea unei expoziții de artă româ
nească. Au participat oameni de artă 
și cultură, istorici, profesori univer
sitari, membri ai Asociației de prie
tenie Italia—România și ai Asocia
ției culturale „Dacia".

BEIJING — Asociația de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea st 
Asociația de prietenie China—Româ
nia au organizat o manifestare fes
tivă. Au participat membri ai con
ducerilor asociațiilor, reprezentanți 
ai secției pentru relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez, ai ministerului 
de externe, ai altor ministere și or
ganizații centrale, ziariști.

Au fost prezentate un film dedicat 
acestui eveniment si o expoziție cu 
imagini redind aspecte din lupta 
pentru independență a poporului 
român.

★
PRAGA. — In cadrul acțiunilor 

desfășurate in R.S. Cehoslovacă, re
prezentanți ai Ambasadei României 
la Praga și ai conducerii organelor 
locale de partid și de stat din orașele 
Brno, Zvolen, Havlickuv Brod. Kro- 
meriz, Piestany și Stara Tura au de
pus coroane de flori la monumentele 
și plăcile comemorative ridicate în 
memoria eroilor români care șl-au 
jertfit viața in luptele pentru elibe
rarea Cehoslovaciei de sub ocupația 
fascistă.

La depuneri au fost prezenți repre
zentanți ai organizațiilor locale de 
masă și obștești, grupuri de pionieri, 
militari, numeroși cetățeni, iar fan
fare militare au intonat imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și R.S. Cehoslovace.

★
BUDAPESTA. — Cu prilejul zilei 

de 9 Mai, ambasadorul țării noas
tre la Budapesta a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor ro
mâni din cimitirul Rakosliget, de la 
Budapesta.

Monumentul cinstește memoria ce
lor 11000 de ostași și ofițeri români 
căzuți pentru eliberarea capitalei 
ungare de sub ocupația fascistă.

Cu același prilej, din partea Am
basadei române au fost depuse jerbe 
de flori la monumentele și mormin
tele eroilor români din localitățile 
Cegled, Tiszakecike, Oroshaza. Ti- 
szadob, Cserkeszolo, Mehkerek, Me-
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,,România : Nicolae Ceaușescu
— erou al istoriei patriei sale"

Sub acest titlu, săptăminalul me
xican „TIEMPO“ inserează un am
plu articol consacrat evidențierii 
rolului primordial al activității to
varășului Nicolae Ceaușescu în de
venirea continuă a patriei noastre, 
concepției sale novatoare, dinamice 
privind dezvoltarea țării, activității 
neprecupețite, încă din anii tinere
ții, pentru libertatea poporului 
nostru.

Acum 22 de ani — se re
levă în . articol — poporul ro
mân a inaugurat o nouă pe
rioadă în istoria lui, denumită 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", deoa
rece toate realizările obținute de 
atunci sînt legate de personalita
tea președintelui său.

Noul avînt pe cane acest mare 
conducător l-a insuflat vieții țării 
a determinat accelerarea dezvoltă
rii economice și politioe a Româ
niei, ducînd la depășirea înapoie
rii economice și sociale moștenite 
de la regimurile dinainte de 23 
August 1944, dată ce marchează 
eliberarea țării de sub fascism.

Poporul a cucerit puterea poli
tică și economică și a trecut la re
facerea economiei românești, dis
trusă în mare parte de război. Dar 
numai din anul 1965, cînd 
Nicolae Ceaușescu a fost ales con
ducător al țării, a început bătălia 
pentru depășirea decalajelor ce 
despărțeau România, pe plan eco
nomic, de statele dezvoltate.

Industrializarea țării și noua re
voluție agrară, precum și planifi
carea economică au asigurat con
dițiile pentru o dezvoltare accele
rată.

In concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, progresul mul
tilateral nu se realizează numai 
prin dezvoltarea economică ; de 
aceea, o atenție deosebită este 
acordată științei, învățămîntului, 
culturii și lărgirii democrației.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este preocupat de perfecționarea 
cercetării istorice și de însușirea 
învățămintelor istoriei de către ti- 
năra generație. O fundamentală în
semnătate teoretică și practică pre
zintă ideea președintelui României 
privind intensificarea studierii is

toriei patriei într-un mod unitar. 
Istoria Partidului Comunist Ro
mân. a mișcării revoluționare 
și democratice, a luptei an
tifasciste, sublinia președintele 
Nicolae Ceaușescu, este parte inte
grantă a istoriei naționale.

Mișcarea muncitorească din 
România, încă de la apariția sa — 
se relevă în articol —, și-a decla
rat apartenența la istoria poporului, 
readucînd în memorie mari con
ducători, ca Burebista, Decebal, 
Mircea cel Mare, Vlad Țepeș, Ste
fan cel Mare, Mihai Viteazul. Ale
xandru Ioan Cuza și alții, care au 
luptat pînă la sacrificiul suprem 
pentru binele patriei. Animați și 
inspirați de istoria poporului, co
muniștii români, fa 8 mai 1921, au 
optat pentru crearea Partidului 
Comunist Român, într-un moment 
deosebit pentru orientarea po
porului.

Sub flamura Partidului Comunist 
Român — continuă articolul — ziua 
de 1 Mai, Ziua internațională a 
muncii, a fost an de an sărbăto
rită ca un simbol al unității clasei 
muncitoare, în alianță cu țărăni
mea muncitoare și intelectualitatea 
progresistă, într-un singur front 
împotriva exploatării imperialiste.

De la începutul anilor ’30, în toa
te evenimentele importante ale ac
tivității partidului, a clasei munci
toare s-au afirmat cu pregnanță 
înaltele calități de militant revo
luționar și de înflăcărat patriot ale 
lui Nicolae Ceaușescu, care, din 
1933, a reprezentat tineretul mun
citor în Comitetul Național 
Antifascist. In plină tinerețe, el a 
fost ales să conducă Comitetul Na
țional Antifascist al Tineretului.

Pentru tinerii revoluționari, pen
tru comuniștii și antifasciștii ro
mâni — se menționează în articol 
— tînărul Nicolae Ceaușescu era 
un exemplu de fermitate, de spirit 
revoluționar, dovedindu-și deja ca
pacitățile de organizator. Rolul lui 
Nicolae Ceaușescu în desfășurarea 
și organizarea marilor bătălii con
duse de Partidul Comunist Român 
împotriva fascismului a crescut zi 
de zi.

si organizarea. în acest scop, a unei 
conferințe internaționale, sub egi
da O.N.U.. cu participarea tuturor 
țărilor interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Pales
tinei.

Pe plan economic, experiența 
României, de-a lungul ultimelor 
două decenii, ilustrează raportul 
dintre dezvoltarea economică 
viguroasă pe plan intern și partici
parea crescindă la schimburile 
mondiale. în perioada 1965—1986 a 
sporit capacitatea economiei româ
nești de a rezolva problemele, com
plexe ale dezvoltării interne, pre
cum și de a cultiva raporturi co
merciale și de cooperare intense pe 
plan mondial.

România — subliniază cotidianul 
tunisian — împărtășește preocu
pările statelor în curs de dezvol
tare și nealiniate pentru realizarea 
de progrese mai rapide. în virtu
tea acestei comunități de interese, 
ea acționează constant in favoarea 
aprofundării colaborării și cooperă
rii cu aceste state, participă la ac

tivitățile „Grupului celor 77“ și ale 
mișcării de nealiniere, se declară 
ferm pentru eradicarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice pe planeta noastră. 
Acest tablou, ilustrînd o politică 
dinamică de dezvoltare a raportu
rilor internaționale, este comple
tat de acțiuni constante de promo
vare a relațiilor economice și a co
operării cu țările dezvoltate.

Trebuie să adăugăm la toate a- 
cestea — arată. în încheiere ..L’Ac
tion" — și propunerile României în 
domenii ca: depășirea crizei econo
mice mondiale; reglementarea ju
dicioasă a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor in curs de dezvol
tare ; instaurarea unui sistem mo- 
netar-financiar internațional pe noi 
principii, democratice ; eliminarea 
discriminărilor și a barierelor arti
ficiale care împiedică comerțul in
ternațional și cooperarea între na
țiuni ; asigurarea liberului acces al 
tuturor statelor la cuceririle științei 
și tehnicii contemporane.

Strălucită identificare cu năzuințele 
propriului popor

Ședință a Comisiei C.A.E.R.
pentru colaborare in domeniul 

agriculturii
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — In 

Republica Populară Ungară, la 
Balatonszemes, a avut loc ședința a 
66-a a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru colaborare în do
meniul agriculturii. Au fost adoptate 
măsuri pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce revin comisiei din documentele 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Au fost analizate problemele legate 
de realizarea Programului complex 
al progresului tehnico-științific al 
țărilor membre ale C.A.E.R. pînă în 
anul 2000. De asemenea, au fost exa
minate stadiul colaborării tehnico- 
științifice din domeniul ameliorării 
plantelor și mecanizării proceseior 
de producție în agricultură, precum 
și un proiect de Convenție privind 
protecția juridică reciprocă a soiuri
lor de plante de cultură.

gyaszo.

NEGOCIERILE SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA
Proiecte de documente prezentate de cele două deleqațil

Originalitatea și creativitatea politicii 
externe a președintelui României
Intr-un articol redacțional, ziarul 

tunisian „L’ACTION" reliefează 
caracterul constructiv, novator și 
original al concepției științifice a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind căile și modalitățile de re
zolvare echitabilă a marilor pro
bleme ale epocii noastre, concepție 
ce stă la baza demersului interna
țional al României socialiste, a 
afirmării sale ca factor al păcii și 
progresului contemporan.

In concepția președintelui Româ
niei — relevă cotidianul — de
zarmarea generală. în primul 
rînd nucleară, și asigurarea pă
cii sînt problemele fundamen
tale ale epocii noastre. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu Insistă 
asupra faptului că nu există si nu 
poate exista altă problemă mai im
portantă decit garantarea dreptului 
suprem al oamenilor, al popoare
lor la existentă, la libertate, inde

pendență, la viată și pace; Dezar
marea. pacea și securitatea nu sînt 
și nu trebuie să mai fie proble
me care privesc, în exclusivita
te, doar un grup restrîns de sta
te. In ceea ce privește necesi
tatea unor acțiuni concrete în di
recția dezarmării, România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu susțin 
cu fermitate că este timpul să se 
treacă de la etapa declarațiilor la 
fapte concrete.

în spiritul înaltei responsabi
lități față de destinele omeni
rii. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au militat si 
militează neobosit pentru stingerea 
focarelor de conflict existente, pen
tru reglementarea numai pe calea 
negocierilor a problemelor in liti
giu.

România a depus eforturi con
secvente și a făcut propuneri con
crete pentru reglementarea politică 
a problemelor Orientului Mijlociu

Intr-un amplu articol, ziarul 
mexican „EL UNIVERSAL" evi
dențiază identificarea deplină a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu cele 
mai de seamă idealuri ale între
gului popor român, cu lupta sa 
pentru independență și dezvoltare 
de sine stătătoare.

Intitulat „Evenimentele de la 1 
Mai 1939 din România au prefigu
rat personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu", articolul — 
ilustrat de portretul șefului statu
lui român — menționează : Eveni
mentele care au avut loc în Româ
nia la 1 Mai 1939 constituie un 
moment de o deosebită importanță 
în oadrul istoriei universale.

La acea dată, țara era amenin
țată de un dublu pericol. în primul 
rînd. Germania hitleristă îșț in
tensifica activitatea pentru atra
gerea României in zona ei de in
fluență și pentru a o subjuga eco
nomic și politic. în al doilea rind, 
forțele fasciste din interior își in
tensificau presiunile în scopul aca
parării puterii politice.

Relevînd că „împotriva acestor 
tendințe s-a pronunțat Partidul Co
munist Român, in nndurile căruia 
a desfășurat o luptă eroică tova
rășul Nicolae Ceaușescu", cotidianul 
mexican subliniază : De la înoepu- 
tul anilor ’30, în toate acțiunile im
portante din istoria României s-a 
evidențiat poziția constructivă, 
realistă și patriotică a celui care, 
astăzi, este președintele României. 
In toți acești ani s-a aflat în pri
mele rînduri ale luptei antifas
ciste și antirăzboinice. Ca ur
mare a poziției sale ferme, 
Nicolae Ceaușescu a fost de mai 
multe ori arestat și torturat.

Un rol deosebit de im
portant — se arată — a avut 
Nicolae Ceaușescu in organizarea 
marii demonstrații de la 1 Mai 1939 
din București, moment ce a prile
juit exprimarea voinței ferme a 
poporului român de ă se ridica 
împotriva exploatării, a fascismu
lui, a războiului.

Ecoul internațional al demonstra
țiilor organizate în capitala Româ
niei și în întreaga țară a fost deo
sebit de puternic, mai cu seamă că 
ele s-au numărat printre cele din
ții acțiuni politice inițiate in Eu
ropa după Acordul de Ia Miinchen, 
prin care Cehoslovacia a fost obli
gată să cedeze Germaniei hitleriste 
o parte din teritoriul ei.

Capitala României și alte nume
roase orașe ale țării au trăit, in

acea zi de 1 Mai 1939, momente de 
mare însuflețire patriotică. Cu a- 
cest prilej, manifestanții s-au pro
nunțat pentru libertatea țării, îm
potriva fascismului și a războiului. 
In primele rțnduri aie demonstran
ților se aflau Nicolae Ceaușescu, 
liderul tineretului revoluționar, și 
tovarășa sa de viață, ' Elena 
Petrescu (Ceaușescu), care, încă 
de pe atunci, luptau pentru o nouă 
societate și o viață demnă pentru 
încercatul și viteazul popor român.

Referindu-se la perioada con
temporană, articolul pune in evi
dență contribuția hotăritoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la di
namica accelerată a dezvoltării ță
rii în toate domeniile de activitate, 
concepția sa realistă, profund știin
țifică privind atît edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România, cit și interpreta
rea fenomenelor internaționale 
contemporane.

In continuare, se pune accen
tul pe reliefarea principiilor de 
bază ale politicii externe a 
României socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, evidențiindu-se 
caracterul profund umanist și mo
bilizator al acestei politici — poli
tică definită prin unitatea organi
că, indisolubilă dintre înalta res
ponsabilitate a conducătorului par
tidului și statului român față de 
promovarea intereselor supreme 
ale poporului român, ca și ale în
tregii omeniri.

Răspunderea pentru viitorul po
porului său, dar și pentru soarta 
întregii omeniri constitui^ temelia 
politicii de pace a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — subliniază 
cotidianul. Președintele României 
militează pentru soluționarea în
tr-un mod nou a problemelor in
ternaționale, avînd convingerea că 
toate popoarele, unite, dispun de 
forța necesară pentru schimbarea 
cursului evenimentelor și pot 
contribui, astfel. Ia făurirea 
unei lumi mai bune șt mai drepte. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
elaborat politica sa internă și in
ternațională în deplină concordan
ță cu realitățile de azi ale Româ
niei, cu tendințele ce se manifestă 
în lumea contemporană. Dar. tn a- 
celași timp, el a ținut seama și de 
evenimentele din istoria țării sale, 
cu care s-a identificat timp de o 
jumătate de secol.

(Agerpres)

În favoarea eliminării 

rachetelor nucleare 
din Europa

MADRID 9 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Washing
ton Post", președintele guvernului 
spaniol, Felipe Gonzalez, s-a pro
nunțat în favoarea eliminării rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune din Europa și reducerii sub
stanțiale a prezenței militare ameri
cane pe teritoriul Spaniei.

PARIS 9 (Agerpres). — In locali
tatea franceză Sartrouville a avut loc 
o mare manifestație pentru pace la 
care au participat oameni de știință 
și de cultură din Franța. După cum 
relatează agențiile de presă, parti
cipants au evidențiat importanța în
cheierii unui acord cu privire la li
chidarea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa.

r

GENEVA 9 (Agerpres). — Delega
ția U.R.S.S. Ia negocierile sovieto- 
americane de la Geneva cu privire 
la armele nucleare și cosmice a dat 
publicității o declarație privind po
ziția sovietică vizînd încheierea cu 
succes a pregătirii unui proiect co
mun de tratat în problema rachete
lor cu rază medie de acțiune, pre
cum și asigurarea unor progrese în 
alte direcții ale. tratativelor. Decla
rația — citată de agenția T.A.S.S. — 
evidențiază că. Ia 5 mai. delegația 
U.R.S.S. a prezentat un proiect de 
document care, alături de tratatul 
în problema rachetelor cu rază me
die de acțiune, ar putea deveni 
obiect si rezultat final al unei înțe
legeri politice la nivel înalt între 
U.R.S.S. si S.U.A.

Totodată, se amintește că și dele
gația S.U.A. a prezentat un proiect 
de tratat asupra armamentelor stra
tegice ofensive, document ce urmea
ză a fi studiat. Se precizează însă că 
proiectul american nu ia în conside
rare interdependenta obiectivă între 
reducerea armamentelor strategice 
ofensive, pe de o parte, și. pe de 
altă parte, neadmiterea cursei înar
mărilor in Cosmos și întărirea re
gimului tratatului A.B.M.

GENEVA 9 (Agerpres). — Statele 
Unite ale Americii au prezentat, în 
cadrul negocierilor sovieto-america- 
ne de la Geneva, un proiect de tra
tat privind reducerea cu 50 la sută 
a armamentelor nucleare strategice 
ofensive de către S.U.A. și U.R.S.S. 
— relatează agenții de presă. Pro
iectul preconizează in esență stabi
lirea unui plafon de 1 600 mijloace 
de lansare la tintă nucleare strate
gice (rachete balistice intercontinen
tale — I.C.B.M.. rachete balistice 
lansate de pe submarine — S.L.B.M. 
și bombardiere strategice) și de 6 000 
focoase nucleare pentru fiecare din
tre: părți. De asemenea, documentul 
conține propunerile părții americane 
pentru instituirea unui sistem de ve- 
rifioare a obligațiilor ce vor fi asu
mate prin viitorul tratat.

Intr-o declarație scrisă, președin
tele Ronald Reagan și-a exprimat 
speranța că în pofida unor deosebiri 
de abordare ce persistă în cadrul ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva va fi posibil să se ajungă 
cit mai curind ..la reduceri ale ar
mamentelor strategice profunde, e- 
chitabile si verificabile".

0 propunere a R.P. Polone privind reducerea 
armamentelor și adîncirea încrederii în Europa centrală

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in cadrul congresului Miș
cării Patriotice pentru Renaștere 
Națională din R. P. Polonă. Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, a prezentat un 
plan de reducere în Europa centra
lă a armamentelor și adîncire a în
crederii prin diminuarea treptată a 
numărului de arme nucleare și con
venționale.

După cum transmite agenția P.A.P., 
este avută in vedere o zonă cuprin- 
zînd R. D. Germană. Cehoslovacia,

Ungaria și Polonia, precum și R.F.G., 
Belgia. Olanda. Luxemburg și Da
nemarca. Planul prevede retragerea 
treptată a tipurilor de arme nucleare 
operative si tactice convenite de 
comun acord, ca și a armamentelor 
conventionale cu tortă maximă de 
distrugere, stabilirea unor mijloace 
eficiente naționale si internaționale 
de control, incluzînd observații am
ple și inspecții la fața locului.

Planul este conceput ca o parte 
integrantă a procesului general-eu- 
ropean inceput la Helsinki, precizea
ză agenția.

Un avion 
poloneze

INTERVIU. Pacea, stabilitatea și 
securitatea nu vor putea fi reali-

provincia 
persoane

'AGENȚIILE DE PRESA 
S® - pe scurt

LA HAVANA a avut loc o con
sfătuire de 
ducere din 
tul, primul

I din Cuba, 
de Stat și 
niștri ale Republicii . .__

I Castro Ruz. a subliniat necesitatea 
intensificării activității economice 

I și creării condițiilor care să permi- 
I tă o sporire a veniturilor oamenilor 

muncii. Au fost analizate rezulta- 
Itele obținute in economie în pri

mul trimestru al anului și s-au pre
liminat direcțiile principale ale 
dezvoltării social-economice națio- 

I nale pentru etapa următoare.

lucru cu cadre de con- 
economie. Luind cuvîn- 
secretar al C.C. al P.C. 
președintele Consiliului 
al Consiliului de Mi- 

Cuba. Fidel

zate în Orientul Mijlociu fără a se 
tine cont de drepturile legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv cel 
la autodeterminare și de a-și crea 
un stat propriu independent, a re
levat președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Ara
fat, intr-un interviu acordat revis
tei de limbă arabă „Al-Hamadeth“. 
care apare Ia Londra.

RESPINGERE. Frontul de Elibe
rare Națională Kanak-Socialist 
(F.L.N.K.S.) a respins proiectul de 
lege adoptat recent de parlamentul 
francez, privind condițiile de re
ferendum asupra viitorului Noii 
Caledonii. teritoriu de peste mări 
al Franței, a declarat Jean-Marie

Tjibaou. președintele frontului. Po
porul kanak — a spus vorbitorul 
intr-o declarație făcută la postul 
de radio din Noumea — este ferm 
hotărit să lupte pentru obținerea 
libertății șl independenței auten
tice.

IN URMA CIOCNIRII dintre un 
remorcher și un vas de transport 
pentru pasageri, pe cursul inferior 
al Fluviului Yangtze. în apropierea 
orașului Nantong, din 
chineză Jiangsu, 100 de 
și-au pierdut viața.

ACCIDENT AVIATIC.
„IL-62" al 
„LOT", care 
ter pe ruta 
s-a prăbușit 
decolare — transmite agenția 
P.A.P. La bordul avionului se 
aflau 172 de pasageri și 11 membri 
ai echipajului. Se crede că nu mai 
există supraviețuitori, precizează 
P.A.P. A fost creată o comisie 
guvernamentală specială pentru 
elucidarea cauzelor catastrofei.

companiei
efectua un zbor char- 
Varșovia—New York, 
sîmbătă curind după 

transmite 
bordul
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