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Puternica mobilizare de forțe, acțiunile întreprinse in 
această perioada in întreaga economie pentru folo-, 
sirea rațională, cu indici superiori a bazei tehnice din 
dotare și o forței de muncă au ca obiectiv prioritar 
îndeplinirea ritmică, exemplară a pianului la export. 
Este deosebit de important că, in spiritul sarcinilor 
subliniate in repetate rinduri de secretarul general al 
partidului, in intreprinderile cu sarcini in acest dome
niu se iau permanent noi și noi măsuri tehnice și or
ganizatorice pentru cit mai buna aprovizionare a locu
rilor de muncă, pentru îmbunătățirea relațiilor de

cooperare interuzinală, pentru perfecționarea procese
lor de producție, astfel incit toate contractele încheiate 
cu partenerii de peste hotare să fie onorate la terme
nele stabilite și chiar in avans, la un inalt nivel ca
litativ.

Din multitudinea exemplelor care pot fi date in acest 
sens, ne vom referi azi la experiența a două unități 
din domenii diferite de activitate, dar care au ca nu
mitor comun tocmai preocuparea statornică pentru 
realizarea în condiții cît mai bune a planului la export.

BUNA CUNOAȘTERE A LEGILOR,
condiție importantă pentru 

APLICAREA LOR NEABĂTUTA
„Legile țării noastre exprimă volna șt interesele 

întregului popor, servesc întăririi patriei, bunăstării 
celor ce muncesc, asigură manifestarea liberă a apti
tudinilor și 
economică

capacităților cetățenilor în viața politică, 
și social-culturală“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Edificarea noii orînduiri, înfăptui

rea egalității economico-sociale de
pline au determinat un conținut nou 
al legislației ca expresie a interese
lor fundamentale ale întregului po
por și, ca urmare, și o nouă 
tudine față de respectarea 
a reglementărilor legale, 
al IX-iea al partidului a 
deschiderea unui nou și 
capitol și in concepția asupra drep
tului și dreptății, statuindu-se cu 
claritate, în teorie și practică, prin
cipiul respectării neabătute a legilor 
de către toți cetățenii, fără excepție, 
precum și de către toate organele și 
organismele societății, începind chiar 
cu acelea care au răspunderea apli
cării prevederii legale. Practica ani
lor ce au urmat — fără egal și sub 
aspectul operei de legiferare în în
treaga istorie a dreptului în țara 
noastră — a demonstrat importanța 
normelor juridice in reglementarea 
tot mai complexelor relații din ca
drul societății. Bogata operă legisla
tivă s-a îngemănat cu procesul acce
lerat de ridicare a gradului de con
știință a maselor largi de cetă
țeni — care include și conștiin
ța juridică — formind, în același 
timp, un tot unitar, armonios, cu 
procesul dezvoltării democrației so
cialiste. Antrenarea tot mai largă, po
trivit cerințelor democrației socialis
te, a maselor de oameni ai muncii, a 
tuturor categoriilor de cetățeni la 
rezolvarea problemelor vieții econo
mice și sociale a conferit orizonturi 
și exigențe superioare noii atitudini 
a cetățeanului față de lege. Implicit 
și cerința bunei cunoașteri a legii 
a devenit mai stringentă, consecință 
firească a rolului tot mai important 
pe care-l au oamenii muncii, cetățe
nii in sistemul nostru democratic in 
toate domeniile vieții sociale.

Aceasta a presupus și presupune și 
un mod nou de desfășurare a activi
tății de popularizare a legislației, de 
explicare și aprofundare a reglemen
tărilor legale. Se poate spune, cu 
deplin temei, că s-a întreprins

ati- 
legalltății, 
Congresul 
însemnat 

important

adevărat salt de la practica asimilă
rii spontane, întîmplătoare, a regle
mentărilor legale, la răspindirea sis
tematică largă, continuă, a conținu
tului aoestora.

Mai mult decît atît, ca parte in
tegrantă a activității politico-edu
cative, propaganda juridică trebuie 
să se ridice la înălțimea exigențelor 
acesteia, să fie subordonată înalte
lor ei scopuri, finalității ei supreme, 
care este transformarea revoluțio
nară a conștiinței oamenilor, a felu
lui lor de a gîndi și de a acționa, 
în consens cu sarcinile transformă
rii revoluționare a societății. „Pen
tru a produce o schimbare generală 
— sublinia recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să ob
ținem o schimbare și a felului de a 
gindi, de a acționa al oamenilor, al 
activului 
cadrelor, 
dicare a 
punderii
Înfăptuirea programelor de con
strucție socialistă". Și în cazul 
popularizării legilor, fixarea obiec
tivelor și alegerea modalităților de 
desfășurare a activității educative, 
precum și aprecierea rezultatelor ei 
trebuie să aibă în vedere in mod 
continuu acest scop esențial : creș
terea răspunderii generale față de 
înfăptuirea sarcinilor construcției 
socialiste. Cunoașterea principalelor 
reglementări legale începe adesea 
incă din perioada inițierii lor ; con
form unei practici democratice con
secvente a statului nostru, proiectele 
actelor normative mai însemnate 
sint supuse dezbaterii publice de 
către masele largi de cetățeni ; toate 
actele normative adoptate de foru
rile legislative ale țării sint publi
cate în Buletinul oficial și reluate în 
alte forme de editarea legislației; pe 
lingă publicarea legilor și decretelor 
cu sfere mai largi de aplicabilitate, 
mijloacele de informare reflectă, pe 
spații ample, dezbaterile parlamen
tare, expunerile și rapoartele ce 
preced votul in forul legislativ, ceea

de partid și de stat, al 
dar și in activitatea de ri- 
conștiinței generale și a răs- 
maselor populare față de 

de 
în

ce oferă, de asemenea, posibilitatea 
cunoașterii aprofundate a sensului și 
rațiunilor economice și sociale ale 
reglementărilor legale.

Există deci un ansamblu larg de 
modalități care asigură cu prompti
tudine și exactitate cunoașterea re
glementărilor legale de către toți ce
tățenii. Dar, ceea ce se cuvine sub
liniat cu pregnanță, este preocuparea 
statului nostru de a completa aceste 
condiții de cunoaștere a legii cu for
me organizate, menite să garanteze 
aprofundarea ințelesului normelor 
legale, asimilarea lor corectă, întă
rirea opiniei și atitudinii active in 
favoarea aplicării normelor legale.

O dovadă a acestei preocupări 
constante o reprezintă și faptul că 
ședința Consiliului de Stat reuni
tă la sfîrșitul lunii aprilie a cuprins 
pe ordinea de zi, alături de alte as
pecte de importanță majoră pentru 
viața țării, examinarea și aprobarea 
raportului și a dării de seamă pri
vind activitatea desfășurată în anul 
precedent de organele procuraturii, 
respectiv de Tribunalul Suprem. Cu 
acest prilej, președintele Republicii, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a 
cerut organelor justiției, procuratu
rii, Ministerului de Interne să-și 
intensifice activitatea de explicare a 
legilor țării, in scopul intăririi lega
lității socialiste, iar mijloacelor de in
formare in masă să sprijine acțiuni
le de popularizare a legislației, să-și 
aducă o contribuție sporită la edu
carea maselor de oameni ai muncii 
in spiritul respectării legilor și regu
lilor de conviețuire socială. S-a re
levat astfel, din nou, însemnătatea 
uneia din componentele principale 
ale întăririi sistemului democrației 
noastre socialiste, dezvoltării con
științei sociale, ale creșterii spiritu
lui civic, ale generalizării normelor 
eticii și echității socialiste — atitu
dinea activă. în deplină cunoștință 
de cauză, față de respectarea neabă
tută a reglementărilor legale.

Mereu în pas cu cerințele
de pe piața externă

întreprinderea de 
mașini-uneite din

De ci ți va ani, 
accesorii pentru 
orașul Blaj, unitate tinără a indus
triei noastre, a inceput să livreze 
produsele sale și la export. Acest 
fapt a impus colectivului exigente 
superioare in programarea si reali
zarea producției, noi căutări în di
recția înnoirii si modernizării produ
selor si tehnologiilor. Printre produ
sele livrate la export se numără re
ducții, vîrfuri rotative si vîrfuri 
fixe, ghidaje cu role și altele. La 
compartimentul de export al unității 
sint păstrate scrisori de mulțumire 
trimise de o serie de parteneri ex
terni pentru promptitudinea livrări
lor si de apreciere a calității produ
selor. Toate acestea confirmă bunul 
renume pe care unitatea si-1 făureș
te muncind cu seriozitate. livrînd 
produse de calitate superioară. „Pre
ocuparea pentru realizarea exem
plară a exportului se finalizează in 
depășirea planului pe patru luni — 
ne spune Horia Draghici. directorul 
întreprinderii.. Măsurile luate pen
tru .realizarea cu prioritate a produc
ției 
luna 
cu 24 
lingă 
rarea 
scriu

pentru export au asigurat în 
aprilie depășirea prevederilor 
la sută. între aceste măsuri, pe 
cele care se referă la asigu- 
bazei tehnico-materiale. se în- 
cele care au în vedere mai

SUCEAVA : Tehnologii

In secția montaj excavatoare 
a întreprinderii brăilene „Pro

gresul"

Oamenii muncii din unită
țile industriale ale județului 
Suceava acționează energic 
pentru înnoirea și moderni
zarea produselor. în perioa- . 
da care a trecut din acest an. 
ei au aplicat 43 tehnologii de

buna organizare a producției de ex
port. Lansarea în fabricație a pro
ducției de export se efectuează obli
gatoriu cu un trimestru în avans. 
Acest lucru presupune o bună apro
vizionare și o organizare corespun
zătoare. Urmărirea zilnică a pro
ducției pentru export, pe faze . de 
execuție, a permis trecerea la efec
tuarea controlului de calitate pe 
flux, astfel ca. în final, să avem 
garanția că produsele sint garantate 
din punct de vedere al calității. 
Avem toate condițiile pentru a reali
za integral planul de export pe acest 
an. întrucît dispunem de 
la nivelul prevederilor".

In realizarea producției 
o contribuție importantă o 
rile luate pe linia organizării și mo
dernizării fabricației. Prin reorgani
zarea sectorului de montai, prin 
gruparea standurilor de probă au 
fost create fluxuri continue pentru 
prese și rodaj, care asigură crește
rea productivității muncii, reducerea 
timpilor interoperaționali necesari 
pentru transport și manipulări. Mă
suri de reorganizare au fost luate si 
pe linia tehnologică pentru prelu
crări prin aschiere la ghidajele cu 
role. Prin reorganizarea fluxului s-au 
asigurat reducerea

de mare randament
mare randament. Totodată, 
s-au aplicat măsurile privind 
înnoirea producției, ceea ce a 
făcut ca valoarea produselor 
noi și reproiectate să fie cu 
3,9 la sută mai mare față de 
plan. (Sava Bejinariu).

EVOLUȚIA TIMPULUI SI DEZVOLTAREA
H *

PLANTELOR IMPUN

contracte

de export 
au măsu

distantelor de

(Continuare in pag. a III-al

Arhitectură nouă, modernă la Botoșani Foto : Agerpres

INTENSIFICAREA LUCRĂRILOR
DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR

©
©
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Toate forțele satelor - mobilizate la prășit 
Folosirea eficientă a tuturor mijloacelor mecanice 
Specialiștii să asigure 
tehnice

respectarea normelor agro

MUREȘ

însemnate sporuri de producție
în județul Mureș se desfășoară, ca pretutindeni 

în tară, o amplă și însuflețită întrecere pentru 
realizarea și depășirea planului producției fizice la 
fiecare sortiment. Ca rezultat 
valoroase inițiative muncitorești, 
niștii, constructorii de mașini și 
sectoare ale industriei județului 
rioada care a trecut din acest an, peste sarcinile 
de plan, 34 000 km conductori electrici izolați, 
produse electronice și de mecanică fină în valoare 
de 38,7 milioane lei. peste 14 000 tone amoniac de 
sinteză, 9 300 tone îngrășăminte chimice, 1891 mc 
prefabricate din beton armat. 6 962 mc cherestea, 
94 100 mp furnire estetice, precum și însemnate 
cantități de cărămizi și blocuri ceramice, confecții 
textile și alte produse utile economiei naționale. De 
remarcat că aceste sporuri de producție au fost 
realizate, in cea mai mare parte, prin creșterea 
mai accentuată a productivității muncii. (Gheorghe 
Giurgiu).

al aplicării unor 
chimiștii, elect.ro- 
lucrătorii din alte 
au realizat in pe-

TITU :

Utilaje de înaltă productivitate
în cadrul acțiunilor ce se desfășoară pentru 

perfecționarea organizării și modernizarea procese
lor de producție, la întreprinderea de aparataj 
electric pentru instalații din Titu a fost pus în 
funcțiune un atelier modern de galvanizare, dotat 
cu utilaje prevăzute cu automate programabile. 
Noua capacitate asigură o productivitate a muncii 
ridicată și o calitate superioară lucrărilor de 
acoperiri metalice, operație ce se efectuează la un 
mare volum de produse destinate în cea mai mare 
parte exportului. (Gheorghe Manea).

Deși intrată țn firescul 
existentei noastre, electro
nica nu încetează a fi ace
lași mister fascinant care, 
multora dintre noi, ne-a 
infierbintat imaginația în 
adolescență, tn ce mă pri
vește, elev fiind, primeam 
informațiile despre această 
minunată aventură a cu
noașterii umane cu avi
ditatea cu care descope
ream acel „ceva", magic 
și irepetabil. al artei cu- 
vintului. Ba, îndrăznesc să 
spun că, deseori, in mintea 
mea, acești doi termeni ai 
unei realități care părea să 
fie ireală se învecinau, se 
însoțeau. Mă simțeam în
conjurat de umbrele vii ale 
personajelor marilor cărți 
și. parcă, simțeam. cu o 
materialitate indemnlnd la 
visare, foșnetul undelor, 
„eterului" in care trăim. l.a 
atiția ani de atunci, cind, 
pentru noi toți, electronica 
a căpătat expresia temei
nică de computer, de robot 
care execută fel de fel de 
munci, de radio sau tele
vizor, cind laboratorul scin- 
teind in penumbrele unor 
spații tainice, cu aură de 
îndeletnicire „ocultă", a 
devenit solara clădire a 
unui institut de cercetări 
Științifice, iar enigmaticii 
producători de fulgere, vi
zibile sau nu, au infățîșa-

Temperaturile ridicate din ultimele zile, care 
au urmat după o perioadă cu ploi, au deter
minat dezvoltarea rapidă a culturilor insămîn- 
țăte in această primăvară. Ca atare, este ne
cesar să se acționeze pe un front larg la exe
cutarea lucrărilor de întreținere, sarcină subli
niată pe larg de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta adunare populară din municipiul 
Pitești. Pentru grăbirea acestor lucrări, în spi
ritul indicațiilor conducerii partidului, organele 
și organizațiile de partid, consiliile populare 
și organele agricole, cadrele de conducere și 
specialiștii din unitățile agricole au obligația 
de mare răspundere de a asigura mobilizarea 
largă a forței de muncă de la sate și folo
sirea eficientă a mijloacelor mecanice.

In numeroase 
număr 
zare a 
turilor 
piu, in . .
s-a încheiat prima prașilă manuală la sfecla 
de zahăr, iar in județele Ialomița, Călărași, 
Giurgiu, Brăila, Vrancea, lași, Botoșani și 
Hunedoara lucrarea respectivă s-a efectuat în 
proporție de peste 90 Ia sută. Totuși, potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, 
pînă in seara zilei de 17 mai, prima prașilă 
la sfecla de zahăr s-a făcut mecanizat pe 36 
la sută din suprafețe, iar manual - 78 la

unități agricole și intr-un 
de județe, printr-o temeinică organi- 
muncii, lucrările de întreținere a cul- 

sint într-un stadiu avansat. De exem- 
județele Alba, Bacău, Buzău și Mureș

sută. Restanțe la efectuarea prașilei manuale 
Ia această cultură se înregistrează în județele 
Harghita, Brașov, Satu Mare și Tulcea, unde 
realizările reprezintă mai puțin de 40 la sută. 
Diferențe mari intre județele situate în aceeași 
zonă și care beneficiază de aceleași condi
ții climatice există și la executarea primei 
prașile la floarea-soarelui, lucrare efectuată, 
pe ansamblul unităților agricole, in proporție 
de 33 la sută mecanizat și 38 la sută manual. 
Referindu-ne doar la 
ce in județul, Buzău 
la această cultură a 
de 82 la sută, iar în _ .
sută, în alte județe - Timiș, Tulcea și Con
stanța — suprafețele prășite reprezintă mai 
puțin de 20 la sută din cele însămînțate cu 
această cultură.

Organele și organizațiile de partid, consi
liile populare, îndeosebi cele din județele și 
unitățile agricole in care lucrările sint în în- 
tirziere, au obligația de mare răspundere de 
a mobiliza la lucrări pe toți locuitorii satelor 
și de a asigura folosirea cu randamente supe
rioare a mijloacelor mecanice.

zona I agricolă, in timp 
prima prașilă manuală 
fost făcută în proporție 
județul Giurgiu — 60 la

In pagina a lll-a, relatări ale cores
pondenților „Scinteii* din județele 
Harghita și Mehedinți.
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rea caldă si veselă si scă
părătoare a unor oameni ca 
toți oamenii, purtindu-si 
ecusonul elegant la buzu
narul halatului alb. ori de 
cite ori mi se întimplă să 
intru in contact cu aceas
tă lume, in mine vechiul

una dintre platformele ei 
concrete : șirul de institu
te de cercetări din Bucu
rești, înființate, construite 
ca edificii, dezvoltate, per- 

■ fecționate in ultimele două 
decenii. Nici simplul fapt 
că acest nucleu de știință

azi. pentru noi. cei 
l-am văzut născin- 

amplificindu-se. 
ca un instrument 
are o înfățișare 
Este un fel de 

multe si apăsate 
de la lichidarea

de 
care 
du-se si 
acționînd 
de lucru, 
concretă, 
film, cu 
cadre.

Poezia cotidiană
a electronicii

sentiment continuă, totuși, 
să existe. îmi dau seama că 
a scrie. despre electroniști și 
electronică, plasind oameni 
Si probleme in teritorii 
emoționale, poate fi socotit 
dacă nu de-a dreptul de
suet, cel puțin nepotrivit. 
Dar, in același timp, simt 
că, dacă n-ar fi circum- 
scrisi acestei emoții, oame
nii si lucrurile lor ar fi, in 
multe feluri, frustrați de o 
emblemă care le aparține.

In primul rind. e vorba 
de poezia concretă a elec
tronicii românești, tinără și 
clădită pe inteligenta si 
creativitatea românească. 
Am văzut „electronica" pe

de virf s-a înălțat in locuri 
cihdva „carte de vizită" 
pentru mizerie si ignoranță 
nu trebuie uitat. Actul con
structiv in sine are aici, 
ca pretutindeni in tară, o 
semnificație care-l depă
șește. Este o replică, este 
o dimensiune a unor resur
se, este o deschidere a so
cialismului nostru. Este, in 
totul, o tendință de progres 
social, imaginată cindva, si 
de care revoluția s-a apro
piat pas cu pas, pini la a 
reuși s-o ridice pe creasta 
dezvoltării întregii 
tăti. Acest frumos si ab
stract numit sistem 
vos al economiei românești

socie-

ner-

„gropilor" Floreascăi si a 
altora la punerea funda
țiilor, la tăierea panglicilor 
inaugurale, pînă la reali
zarea, de exemplu, a pri
mului exemplar dintr-o 
generație de calculatoare 
electronice „Made in Roma
nia". Bucurestean de destul 
de multă vreme, străbătind 
aleile nu micului „cartier 
al electronicii" din această 
parte a Capitalei, am auzit 
„undele" vastei 
omenești, într-o 
nouă istorie a 
din care au izbucnit, 
le-a făcut posibile.

Poezia implicită, reveria, 
emoția sint aici, așadar,

încordări 
clipă de 

României, 
care

atît de îndreptățite I Foș
netul de omenire coborind 
și urcind din tramvaie, so
sind. plecind cu multele 
automobile, trepidația de 
lume, in vizibilă majorita
te tinără, este un alt pol 
de vibrație emoțională pe 
care chipul cotidian al elec
tronicii românești îl face 
să se iste in mine. Gran
doarea acestei imagini 
umane, pe care o poți în- 
tilni in atitea locuri, in țară, 
constă tocmai in lipsa ei 
de retorică, de grandiloc
ventă. Maiestuozitatea e in 
firesc. Acești fii 
citori, de țărani, 
lectualî dintr-o 
pînă nu foarte 
dependentă și pentru cuie, 
intră cu dezinvoltură ne 
porțile splendidelor clădiri, 
ist îmbracă halatele șl se 
cufundă in tărimurile al- 
goritmurilor si microsiste- 
melor și limbajelor feluri
te de programare... Ei sint 
savanții, cu adevărat : i-am 
văzut la lucru si. brusc, 
imaginea m-a transportat 
în cadrul clasic și, se pare, 
etern : profesorul și învă
țăceii, nucleul de creiere 
concentrata asupra unei

de mun- 
de inte- 
Românie, 
de mult

Platon PARDAU
(Continuare in pag. a III-a)

transport interoperațional si specia
lizarea muncitorilor pe operații sau 
grupe de operații.

întrucît o pondere mare in expor
tul întreprinderii o dețin reducțiile, 
au fost organizate trei formații spe
ciale de lucru pentru export. „La 
acest produs, livrările la export sint 
în avans, ne spune Vaier Benchea. 
maistru coordonator al formațiilor 
de lucru specializate pentru produc
ția de export. Sarcina importantă 
care ne revine este privită cu multă 
răspundere de muncitorii acestor for
mații. Programul de producție îl 
urmărim pe fiecare comandă de ex
port și ne-am Organizat astfel ca să 
realizăm înainte de termen produc
ția stabilită. întrucît aici lucrează 
muncitori cu o calificare înaltă, am 
trecut la extinderea poliservirii. 
Ne-am angajat ca planul la export 
pe luna mai să îl realizăm in avans".

Condiții pentru realizarea în avans 
a exportului atît pe luna mai, 
cit și pe întreg semestrul I există 
și la celelalte produse. Argumente 
în acest sens ne sint furnizate de 
tovarășul Constantin Dinică, de la 
compartimentul de export al între
prinderii : ..într-adevăr, avem toate 
condițiile pentru atingerea , acestui 
obiectiv. De altfel, acesta este și an
gajamentul colectivului nostru. Ex
portul pe luna mai a fost de mult 
lansat in fabricație și am efectuat 
deja o parte importantă din livrări".
(Continuare în pag. a Il-a)
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scriitorii 
expresie

notat a-

ra 
ni 
cu

Aș începe rindurile 
de față cu o mărturi
sire. Sint din moși- 
Strămoși fiu de țăran. 
Bunica mea nu știu 
carte. Rețineți I Bu
nica mea nu știa car
te. iar eu sint astăzi 
unul dintre 
români de 
sirbă.

De te am
cest fapt ? Pur si sim
plu pentru că mi se 
pare a fi un exemplu 
cit se poate de eloc
vent atunci cind vrem 
să vorbim despre re
zolvarea problemei 
naționale în România 
socialistă, despre mo
dul profund științific 
in care această pro
blemă a fost rezolvată 
de către Partidul Co
munist Român.

Nouă, azi si aici 
România socialistă, 
se pare cu totul și
totul firesc să vorbim 
de succesele noastre, 
să avem scoli, ziare, 
reviste si cărți în lim
ba maternă, să ne 
mindrim cu rezultatele 
muncii, ale izbînzilor 
noastre, ale tuturor 
fiilor mirificelor pla
iuri carpatine, si de 
aceea poate uităm a- 
desea să privim dru
mul parcurs pînă la 
înfăptuirile de azi — 
corolar al activității 
neobosite a partidului, 
a pilduitorului luptă
tor si revoluționar, 
erou intre eroii nea
mului, secretarul ge
neral al partidu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, al 
cărui nume. iată, 
legitimă 
triotică națiunea 
mână l-a dat 
propășirii, patriei noas
tre, al înaintării sale 
spre culmi tot mai 
înalte de civilizație si . 
progres. Dar dacă nu 
trebuie să uităm dru
mul parcurs, cred că 
nu trebuie nici să 
uităm să vorbim des
pre realttatea de azi 
din patria noastră, 
realitate ce poartă pe
cetea muncii comune a 
tuturor fiilor neamu
lui. a strădaniei si 
efortului comun pen
tru împlinirea aspira
țiilor comune de mai 
bine si bunăstare. A- 
cea-stă realitate poar
tă pecetea condițiilor 
minunate de care se 
bucură, deopotrivă toți 
fiii. României, indife
rent de limba in care 
an deprins să-si dea 
binețe, pentru că in 
fond, as.a cum sub
linia tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cu 
toții vorbim limba co
mună a muncii, a 
luptei, limba destoini
ciei si a elanului fără 
seamăn, limba dăltut- 
rii mersului patriei 
spre comunism.

Sigur, la toate aces
tea. strămoșii noștri, 
populația sirbă din 
țara noastră nu putea 
visa. Spuneam că bu
nica mea nu știa car
te. Ca ea erau mii și 
mii de sîrbi. Trudeau 
cu toții, din greu, pe 
pămînturile moșieri
lor. Erau nevoiti să-și 
cistige piinea cu mul
tă sudoare. De aceea, 
pentru vise nici nu 
prea mai aveau timp. 
Dar, din rîndul acesto-

cu
mândrie pa- 

ro- 
epocii

ra s-au ridicat oameni 
Si luptători care nu 
numai că au îndrăznit 
să viseze, dar au cu
tezat să și lupte.

Si au venit timpuri
le benefice ale socia
lismului. Cind a 
început noul mers 

istorie si popu- 
de naționalitate 
din România. Un 

al împlinirii 
umane, 

pre-

prin 
lația 
sirbă 
timp 
personalității 
al înfloririi fără 
cedent a vieții noastre 
spirituale. Si dacă, as
tăzi., ne mindrim cu 
oameni ai muncii ro
mâni de naționalitate 
sirbă care lucrează in 
unități industriale mo
derne ori pe ogoare 
înfrățite, cu zeci si 
zeci de profesori, doc
tori in științe, medici, 
ingineri, artiști plas
tici si scriitori. este 
numai pentru că trăim 
intr-o tară care a des
chis larg porțile afir
mării. plenare pentru 
toti fiii săi. indiferent 
de naționalitate. Dacă 
astăzi, muncitorii, teh
nicienii si inginerii de 
naționalitate sirbă lu
crează umăr la umăr, 
înfrățiți cu colegii lor 
români, germani, ma
ghiari ori de alte na
ționalități in între
prinderi distinse cu 
titlul de ..Erou al Mun
cii Socialiste", dacă ță
ranii cooperatori, poar
tă bătălii ferme pen
tru recolte tot mai 
sporite in cooperative
le agricole de produc
ție distinse cu titlul de 
„Erou al Noii Revoluții 
Agrare", dacă operele 
scriitorilor români de 
expresie sirbă sint în
cununate cu premii 
ale Uniunii scriitori
lor din Republica So
cialistă România și. 
ale Asociației scriito
rilor din Timisoara, 
este numai si numai 
pentru că la noi prin
cipalul criteriu de a- 
preciere este munca, 
este calitatea muncii. 
Nimănui, nicăieri si 
nimeni nu-i cere să 
spună de ce naționali
tate este nici cind 
merge la grădiniță, 
nici cind dă treaptă la 
liceu, nici cind dă ad
mitere la facultate si 
nici cind începe să 
muncească. Dar peste 
tot. se cer pricepere si 
calitate, pasiune 
răspundere.

Toate acestea 
realități de care 
cine, vizitîndu-he. 
poate convinge, 
argumentele 
de netăgăduit cu care 

mândrim si cu care 
vom minări. Si iată 
ce sintem hotărîți 

fiii 
dăm 

intrea- 
mereu 

la edificarea

si

sint 
ori- 

se 
Sint 

faptelor
ne 
ne 
de
ca. alături de toți 
patriei, să ne 
in continuare 
ga contribuție, 
sporită.
noii calități a vieții si 
a muncii pe meleagu
rile natale dragi ale 
României socialiste, 
transpunind in viată 
mărețele hotăriri ale 
Congresului al XIII- 
lea al Partidului Co
munist Român, minu
natele programe ale 
edificării comunismu
lui in scumpa noastră 
patrie.

Ivo MUNCIAN
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Aparatura de mâsurd și control
UN INSTRUMENT EFICACE 

IN BĂTĂLIA PENTRU CALITATE

Metode educative potrivite fiecărei 
situații, fiecărui om

ÎNSEMNĂRI DE LA EXPOZIȚIA „MIJLOACE
DE MĂSURARE M.I.Et. 1987“

Sub deviza „Calitate — produse de 
cea mai bună calitate-1, in pavilionul 
J al Complexului expozițional Casa 
Scînteii, 19 intreprinderi industriale 
și 5 unități de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică, aparținind 
Ministerului Industriei Electrotehni
ce, plus Institutul național de metro
logie prezintă o largă gamă de pro
duse cu un caracter deosebit : este 
vorba de aparatură de măsură Și 
control. Sînt expuse aici, in urma 
unei riguroase selecții, la baza căreia 
au stat criteriul noutății absolute și 
performanțe situate la cel mai înalt 
nivel mondial, peste 400 de expona
te, de altfel cele mai reprezentative 
ale industriei noastre de aparatură 
de măsură și control.

Dezvoltarea impetuoasă a acestei 
ramuri industriale, mai ales in ulti
mele două decenii, are la bază o con
cepție științific elaborată, o strate
gie al cărei promotor este secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a indicat și 
a sprijinit pătrunderea progresului 
tehnic, a celor mai avansate cuceriri 
ale științei in sfera producției mate
riale. Astăzi este greu de conceput o

Pentru prima oară realizată 
în țară, la întreprinderea „Aga- 
tex" din Timișoara, mașina de în
cercat la tracțiune constituie cel 
mai util și fidel aliat al labora
toarelor de control primar al ca
lității materiilor prime dintr-o 
unitate industrială. Cu ajutorul 
acesteia, tablele, sirmele, ben
zile de metal și chiar fibrele 
textile sau mase plastice 
sînt supuse în prealabil unor 
probe de măsurare a troc- 
țiunii înainte ca acestea să in
tre în procesul de fabricație 
pentru a se transforma in pro
duse finite. Evident, materialele 
ce nu corespund normelor pre
scrise vor cădea la acest „exa
men" al calității, existînd insă 
certitudinea ca cele ce vor trece 
probele să conducă, la rindul 
lor, la realizarea unor produse 
de înaltă calitate.

■ ■■■■■■
PLANUL LA EXPORT - ÎNDEPLINIT EXEMPLAR!

(Urmare din pag. I)
Preocuparea pentru onorarea 

exemplară a contractelor incheiate 
cu partenerii externi și pentru per
fectarea altora este dublată de ac
țiunile desfășurate pentru realizarea 
unor produse noi. care să poată fi 
oferite la export. Este vorba despre 
un dispozitiv de rectificat, adapta
bil pe strung — produs expus la 
ultima ediție a Tirgului Internațio

Răspundere pentru calitatea 
producției

Despre Întreprinderea de textile 
extralate din Năsăud se vorbește as
tăzi la modul superlativ in multe țări 
din Europa, in Statele Unite ale A- 
mericii ori Canada. Și aceasta pen
tru că textilele si confecțiile din tex
tile năsăudene sînt apreciate și deo
sebit de căutate pentru calitatea și 
frumusețea lor.

Activitatea de export a întreprin
derii a debutat, evident modest. în 
urmă cu un deceniu si a început cu 
o singură firmă. în prezent, numă
rul țărilor importatoare a ajuns la 
cifra de 14. iar al firmelor la pes
te 20. Este semnificativ faptul că. în 
decurs de zece ani. exportul total a 
crescut de cinci ori. iar al confec
țiilor textile, numai pe parcursul a 
trei ani. a sporit tot de cinci ori. Așa 
<e face că în prezent exportul re
prezintă circa 83 la sută din totalul 
producției fizice realizate aici.

— Activitatea desfășurată în pri

industrie modernă, competitivă, fără 
existenta unei complexe și moderne 
sisteme de aparatură de măsură și 
control. Iată de ce. pornind de la 
acest imperativ și avindu-se perma-. 
nent in vedere de către conducerea 
partidului creșterea necontenită a 
calității și competitivității produse
lor noastre pe piața externă, a fost 
dezvoltată o puternică industrie de 
aparatură de măsură și control, ba 
dezvoltarea acesteia, o contribuție 
hotăritoare și-au adus cercetarea ști
ințifică și ingineria tehnologică, mai 
ales din domeniile de virf ale știin
ței și tehnicii : electronica, optica, 
mecanica fină, electrotehnica etc. 
Ediția din acest an a expoziției este 
o nouă și elocventă demonstrație a 
capacității creative a specialiștilor, a 
posibilităților și înaltului nivel al in
dustriei noastre de a realiza produse 
ce. nu. cu mult timp în urmă, erau 
considerate a fi apanajul unor țări 
puternic industrializate.

Informații privind rolul expoziției 
și noutățile pe care ea le prezintă; 
primim de la tovarășul ing. Vladimir 
Dinu Iordănescu, de la Direcția teh
nică a Ministerului Industriei Elec
trotehnice.

— Trebuie să precizez că această 
expoziție este destinată nu publicu
lui larg, ci specialiștilor. Aceștia se 
pot informa direct și operativ asu
pra întregii game de aparate de mă
sură și control din toate cele 14 do
menii de măsurare existente în me
trologie. produse in țara noastră : 
lungimi și mărimi geometrice, mase, 
debite, mărimi cinematice, fizico- 
chimice. termice, electrice și magne
tice etc. La ora actuală, industria 
noastră poate asigura pentru unele 
din aceste domenii intre 90 și 100 la 
sută din nomenclatorul aparaturii de 
măsură și control, urmînd ca pină in 
anul 1990 majoritatea domeniilor de 
măsurare sâ fie acoperite cu produse 
realizate in țară.

— Pentru ce ați ales ca deviză : 
..Calitate — produse de cea mai bună 
calitate", care este, de altfel, chiar 
genericul sub care ziarul „Scinteia" 
susține una din acțiunile sale publi
cistice ?

— Adică cea referitoare la acțiu
nea privind modalitățile de creștere 
a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor industriei noastre. Scopul 
este același. Este știut că una din 
pirghiile esențiale in creșterea ca
lității o reprezintă asigurarea me
trologică. Cu alte cuvinte, conceperea 
și utilizarea celor mai eficiente și 
perfecționate metode, tehnologii si 
mijloace de măsurare și control. In 
ediția din acest an a expoziției pre
zentăm nu doar aparatută._£j șj. tghr. 
nologii. Specialiștii s» pat informa- 
astfel despre una din inițiativele mb- 
nisterului nostru, aplicată deja in 
citeva unități industriale — „Electro- 
putere-1 Craiova. ..Electrotimiș11 și 
„Electromotor" Timișoara — privind 
modul de organizare și desfășurare 
a activităților din compartimentul 
metrologic pentru asigurarea calității 
produselor. Este o acțiune pe care 
dorim s-o generalizăm. Iată de ce 
specialiștii care vizitează expoziția 
— zilnic sînt circa 200 — pot lua 
cunoștință atît de cele mai noi și 
perfecționate instrumente de măsu
rare și control, cit și de modalitățile 
de organizare a serviciilor metrolo
gice ale întreprinderilor, de tehnolo
giile ce trebuie aplicate.

— în domeniul aparaturii, care sînt 
noutățile prezentate anul acesta față 
de Cel precedent ?

— Aproape un sfert din exponate 
sînt absolut noi și concepute la cel 
mai inalt nivel mondial. Ele acqperă 
domeniile de măsurare, cum ar fi cele 
privitoare la mase, debite, presiuni, 
mărimi electrice si magnetice, eu 
mare pondere în laboratoarele metro
logice ale unităților industriale, pen
tru dotarea laboratoarelor de încer
cări si de cercetare, pentru labora
toarele de atestare a calității, pentru 
liniile de fabricație si procesele teh
nologice. Aș menționa, printre aces
tea. osciloscopul universal cu două 
canale pentru frecvente cuprinse in
tre zero și 25 MHz. puntea RLC — 
un produs competitiv pe piața mon
dială. voltmetrul numeric de panou 
cu afisaj digital, sistemul tensiome

nal București — și de un grup de 
menghine. Există, totodată, preocu
pări pentru îmbunătățirea perfor
manțelor tehnice ale produselor. Si 
aceasta deoarece, așa cum afirmă 
specialiștii unității, numai prin con
tinua înnoire a producției, in pas cu 
realizările și cerințele de pe piața 
externă, exportul poate fi promovat 
pe scară tot mai largă.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii"

mele patru luni ale anului s-a în
cheiat cu rezultate bune la toți in
dicatorii. ne-a precizat inginera Emi
lia Rădi. șefa compartimentului ex
port. Aș menționa însă că la pro
ducția fizică destinată partenerilor 
străini, planul a fost depășit cu 32 
la sută, în condițiile in care toate li
vrările le facem numai pe devize 
convertibile. Totodată, sintem pregă
tiți ca și planul pe luna mai să fie 
depășit cu cei puțin 25 la sută. Și 
o altă precizare : pe lingă faptul că 
avem o serie de parteneri tradițio
nali. iată că. an de an. cîștigăm al
ții. ceea ce oglindește cit se poate 
de clar că produsele noastre sînt a- 
preciate si tot mai mult solicitate la 
export.

Cum se acționează concret pentru 
obținerea acestor rezultate ? Cu cite
va zile in urmă a avut loc în în
treprindere o analiză operativă pe 
probleme care vizau producția în ge

Rod al cercetării și gîndirii tehnice a specialiștilor de la Institutul de 
cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mecanico fină și scule, 
mașina de măsurat in trei coordonate - cu afișare numerică și calculator 
electronic specializat - reprezintă o aparatură de mare ingeniozitate și 
complexitate tehnică. Această moșină vine în întimpinorea unor dezide
rate ale industriei noastre constructoare de mașini, a unor laboratoare de 
cercetare și chiar a unor ateliere, de a efectua cu rapiditate, și moi ales 
precizie, măsurătorile dimensiunilor nominale și reperelor unor piese, si
multan în toate cele trei coordonate. Ea conduce astfel Io o totală mo
dernizare a tehnologiilor de control, elimină complet erorile subiective de 
măsurare care apar inevitabil atunci cind se utilizează instrumentele cla
sice de măsurare.

Este in producție curentă la întreprinderea de mecanică fină din 
București.
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„Robinetele" risipei înfr-o unitate industrială sînt multe și nu- întot
deauna ușor de depistat. Pentru a le inchide trebuie, in primul rind. să 
știi care sint ele, în care anume secție, atelier sau loc de muncă. Un ase
menea instrument care poate da o imagine in timp real, practic instanta
nee, a consumurilor energetice este EGOPEC-ul, adică echipamentul pentru 
gestiunea operativă a puterii și energiei electrice. De mărimea unei valize 
diplomat, această aparatură ultramodernă, produsă la întreprinderea de 
echipamente pentru automatizare din București, culege,; prelucrează și afi
șează automat date privind consumurile de .energie electrică din 30 de 
puncte aie unei intreprinderi. Este un instrument eficace pus la dispoziția 
cadrelor din intreprinderi pentru a le .ajuta , la reducerea consumurilor ener
getice, la încadrarea riguroasă in cotele de energie electrică stabilite.

tric de măsurare în 100 de puncte, 
utilizat pentru a măsura deformații 
complexe ale barajelor, cazanelor e- 
nergetice sau în construcția de nave. 
De asemenea, de un deosebit inte
res si solicitare se bucură contoare
le electronice, trifazate pentru măsu
rarea energiei electrice cu o preci
zie de 0.2 Ia sută, tensiometrul e- 
lectronic pentru măsurarea pre
siunii arteriale la pacienti. tra- 
ductorii incrementali de rotație folo
siți în automatizarea mașinilor-unei- 
te. robotică și servoacționări etc. 
Expunem, în acest an, pentru prima 
dată, o serie de aparate de măsurare 
a debitelor de lichide, minicromato- 
grafe destinate determinării, concen
trației diverșilor componenți din 
gaze etc.

— în ce măsură unitățile producă
toare pot satisface necesitățile de 
aparatură de măsură și control ale 
unităților industriale ?

neral si exportul in special. Cu a- 
cest prilej au luat parte la dezba
teri membri ai biroului executiv, alți 
factori de decizie, maiștri din sec
țiile țesătorie. finisai și confecții. 
Faptul in sine nu reprezintă un lu
cru deosebit, deoarece un asemenea 
stil de lucru este de acum perma
nentizat. problemele discutindu-se 
ori de cite ori este necesar in co
lectiv. în formațiile de lucru sau in 
consiliul oamenilor muncii, sub în
drumarea directă a comitetului de 
partid. Iar după cum ne-a precizat 
Onița Ignat, inspector in cadrul In
spectoratului județean pentru con
trolul calității produselor, care vre
me de două zile, a radiografiat, cum 
se spune, absolut toate fazele de 
fabricație, de la obținerea firului in 
filatură si pină la condițiile de dec 
pozitare a produselor finite, rezul
tatele acestui stil de muncă sint din
tre cele mai bune. Stadiul înalt de 
profesionalism atins de cei peste 2 000 
de oameni ai muncii din întreprin
dere. în majoritate femei, asigură 
totodată realizarea unor produse de 
cea mai bună calitate. Rezultatele 
obținute sînt determinate in egală 
măsură de gradul înalt de mecani
zare si automatizare a proceselor de 
fabricație. începind de Ia execuția 
firelor de urzeală si a firelor de bă
tătură. pină, la procesele de vopsi
re — neapărat în culori pastelate — 
confecționare, finisare si ambalare.

— în acest context, ne-a spus se
cretarul comitetului de partid, tova
rășa Maria Cotuțiu. nu putem Qini- 
te măsurile luate pentru permanen
tizarea personalului muncitor, astfel 
incit tehnologiile tot mai moderne 
pe care le folosim să poată fi res
pectate în cele mai mici amănunte. 
Nu ne-a fost ușor să realizăm a-

— Tot ceea ce este expus se află 
în producția de serie a întreprinde
rilor din cadrul ministerului nostru. 
Reprezentanți ai acestor intreprin
deri sint zilnic prezenți in expoziție. 
Beneficiarii pot depune nu numai 
comenzi, dar și teme tehnice pentru 
asimilarea de noi produse sau pentru 
diversificarea si perfecționarea celor 
aflate în fabricație. Dorim ca a- 
ceastă expoziție să nu fie doar o 
simplă expunere de produse, ci și 
un dialog fertil între proiectanți. pro
ducători si beneficiari. Numai în a- 
cest mod ea iși va atinge scopul, 
sprijinind astfel intr-un mod efi
cient programele de modernizare ale 
întreprinderilor ce prevăd, prin mă
surile ce le-au adoptat, și creșterea 
calității, fiabilității și competitivită
ții produselor noastre.

Vlaicu RADU

cest lucru. în industria județului 
Bistrița-Năsăud. unitatea noastră a 
detinut recordul la fluctuația perso
nalului muncitor. Iată insă că de o 
bună perioadă de timp acest feno
men este practic nesemnificativ, a- 
proape nul. Folosind termeni fami
liari nouă, putem spune că am ur
zit coloane umane solide in toate 
secțiile de fabricație, ceea ce ne-a 
permis adaptarea la cerințele pieței, 
la cele mai exigente solicitări ale 
partenerilor străini.

Ca o completare să remarcăm fap
tul că întreprinderea dispune Și de 
o filatură de mare capacitate. Co
lectivul acestei subunități, pe lingă 
firele destinate consumului propriu, 
livrează o bună parte din produc
ție altor unități de tricotaje și de 
țesături, care, la rindul lor. produc 
tot pentru export. Este vorba deci 
si de un export indirect. Tocmai de 
aceea in întreprindere s-a organizat 
un puternic compartiment de crea
ție. Colectivul condus de "inginera 
Maria Ilioaie desfășoară o activita
te intensă. Asa se si explică de ce. 
de la o etapă la alta, țesăturile sînt 
mai ușoare, mai fine, valorifică su
perior materiile prime. în momen
tul de față se lucrează la 15 sorti
mente noi de produse. Dar. după 
cum am aflat, in patru luni din a- 
cest an alte 20 de noi articole, mai 
ales din categoria confecțiilor, prin
tre care : cuverturi matlasate. saci 
de dormit, fete de masă etc.. într-o 
sOrtimentatie diversă, au si fost ofe
rite partenerilor de peste hotare. 
Cum s-ar spune, azi se gindește și 
se lucrează pentru siguranța desfa
cerii de mîine.

Gheorghe CRIȘAN
corespondentul „Scînteii"

Nu de mult, sonda 81 — Predealul 
Săvar; din cadrul Schelei de forai 
Scăieni a atins adincimea de unde 
au fost trimise la suprafață primele 
cantități de țiței. Evenimentul con
semnat a fost posibil datorită muncii 
fără preget a petroliștilor care au sjr 
pat această sondă. Un episod din 
munca lor ne-a reținut in mod deo
sebit atenția.

...Cu citeva luni in urmă se ajun
sese in straturile de la 600 m. Era 
seară și. ca intotdeauna. sondorii 
din schimb se aflau la datorie. Pre
siunea din adine inccpuse să creas
că. manometrul care lua pulsul Ia ce 
se mtimplă acolo, in străfundurile 
geologice, indica o creștere pină la 
limita de avarie. A urmat erupția 
de apă sărată și gaze. Oricită stăpi- 
nire de sine ai avea, chiar si pen
tru un sondor cu experiență, așa cum 
este maistrul Gheorghe Covrig. ..su
părarea" sondei nu putea să nu tre
zească temerea : ce facem, cum ac
ționăm pentru a stăpini forța telu
rică din adine ? Coloana sondei tre
buia să-și urmeze drumul ei -spre 
punga de petrol. Și. din acea clipă, 
a inceput cursa contra-cronometru. 
Starea de alertă a adus aici peste 
40 de mașini cu beton, barită. agre
gate de cementare. De asemenea, au 
sosit la fața locului mai multi son
dori și specialiști. A inceput bătălia 
pentru, salvarea sondei. Sondorii, 
cind au aflat că munca lor de săn- 
tămini și luni este în pericol, indi
ferent in ce schimb lucrau, au venit 
să o ajute „să supraviețuiască".

După două zile și două nopți de 
muncă asiduă, fără odihnă, drumul 
spre punga de țiței a putut să con
tinue nestingherit. în foraj, activi
tatea nu se desfășoară riguros, dună 
scheme dinainte programate. Nepre
văzutul este un element caracteris
tic. intrat in firea lucrurilor. $1 pe 
mulți dificultățile, neprevăzutul nu-i 
copleșesc. Dar nici nu-i iau prin 
surprindere. Ca să ajungi la această 
tărie de caracter, să dovedești cu
rai. spirit de inițiativă, rapiditate in 
acțiune, important este să înțelegi 
de la bun început că fără o disci
plină de fier, fără o inaltă respon
sabilitate si o armonizare perfectă 
a muncii în acest mănunchi de oa
meni nu poți alunge spre inima ză- 
cămintului de țiței.

în zonele petroliere din județul 
Prahova, ca pretutindeni în tară, 
imaginea turlei zvelte, desprinsă 
parcă din stema tării, are un pito
resc anume. De la distanțe mari, in
stalațiile de forai de pe coastele 
unor dealuri. nu de puțln,e ori 
abrupte, par ca niște ilustrate. îți 
crează falsa impresie că lucrează 
singure. Oamenii nu se văd. Și to
tuși. oamenii sint prezenți acolo, zi 
și noapte, ne arșițe și geruri, oe 
ploi și furtuni. Ca să ajungă la locu
rile lor de muncă, sondorii trebuie 
sâ străbată distante lungi ne ios. 
Dese sint situațiile cind cei ce lu
crează Ia sondele depărtate de loca
lități se despart pentru mai multe 
zile de familie și locuiesc in gru
puri sociale special amenajate lingă 
sondă. Pentru cei care lucrează in 
foraj, și sint multi care au împlinit 
patru decenii la gura sondei, n-a 
fost ușor să se adapteze, mai devre
me sau mai tirziu. la aceste condiții. 
Unii, mai slabi din fire, nu au re
zistat. în primul rind pentru că nu 
s-au supus rigorilor unei discipline 
ferme. Apoi, pentru că au fost lip
siți de acele calități sufletești de a 
forma un tot unitar cu colectivul.

Tocmai de aceea, organizația de 
partid din Schela de foraj Scăieni a 
pus cu mai multă hotărire, în cen
trul preocupărilor sale din acest an.

„SCÎNTEIA“ PE URMELE „SCÎNTEII“

„Alo, telefoanele!"
Articolul „Alo, telefoa

nele î“, publicat in 28 mar
tie a.c. („Scinteia" nr. 
13 872), a produs un larg 
ecou in rindurile cititori
lor, mulți dintre aceștia, 
scriind ziarului. Din scri
sorile primite în acest răs
timp, am ales citeva, mai 
concludente...

„Articolul «Alo, telefoa
nele 1» a produs satisfac
ție locuitorilor din strada 
Neagu Andrei, sector III 
București. A fost un arti
col oportun, care s-a oprit 
la unele aspecte de real 
interes pentru abonați! te
lefonici, lămurindu-ne tot
odată o seamă de ches
tiuni privind relațiile ofi
ciilor telefonioe cu publi
cul. în ceea ce ne privește, 
locuitorii străzii de mal 
sus am avut prilejul să 
constatăm practic unele e- 
fecte pozitive ale articolu
lui. Iată despre ce este 
vorba. în ziua rând a a- 
părut articolul, pe strădu
ța noastră, din șapte, pos
turi telefonice particu
lare funcționau numai 
două. Restul erau defecte 
încă de la mijlocul Iui 
martie. între țimp, tot re
clamasem noi la servi
ciul deranjamente, dar za
darnic. După apariția arti
colului am reclamat din 
nou, am amintit și de ce 
scria în ziar, iar de data 
aceasta au venit mecanicii 
atît de așteptați. Nu chiar 
operativ, dar au venit. Si 
au lucrat, că au avut mult 
de lucru la subsol, unde 
era defecțiunea. Din 10 a- 
prilie funcționează norma! 
toate posturile telefonice 
amintite. Acum sintem 
mulțumiți. Dar de oe a 
trebuit să se tergiverseze 
atît, pentru a se face o lu
crare ce trebuia executată 
de la primul semnal al a- 
bonaților ? (Semnează : 
Gheorghe Cristescu, stra
da Neagu Andrei nr. 23).

întrebarea este cit se 
poate de îndreptățită și, 
trebuie să spunem, au mai 
pus-o, intr-o formă sau 
alta, și alți cititori care 
ne-au sesizat intirzieri 
inexplicabile și inaccepta
bile în repararea deranja
mentelor telefonice. Se cu
noaște că in această pe
rioadă — cind in Capitală 

ridicarea responsabilității comuniste 
a oamenilor. întărirea ordinii și dis
ciplinei. ca factori primordiali in 
realizarea planului de foraj. Și a- 
ceasta pornind de Ia analiza apro
fundată a cauzelor datorită cărora 
anul trecut schela nu și-a îndeplinit 
integra] planul la total metri forați. 
De fapt, principala cauză a constat 
în numărul mare de absente nemo
tivate înregistrate de un mic număr 
de oameni, dar suficient pentru a nu 
permite desfășurarea normală a pro
ducției. Era de ajuns să lipsească un 
sondor pentru ca toată echipa să 
resimtă acest lucru. „De aceea, or
ganizația noastră de partid — ne 
spune Victor Pușcașu. secretarul co
mitetului de partid pe schelă — a 
mutat centru] activității sale poli--1 
tico-organizatorice acolo unde se

VIAȚA DE PARTID

la Schela de foraj Scăieni

hotărăște soarta producției, adică în 
brigăzi si echipe".

într-adevăr. incepind din acest an. 
adunările generale de partid. învă- 
țămintul politico-ideologic, cursurile 
de calificare și perfecționare a pre
gătirii profesionale se desfășoară 
chiar la sonde. Diferite aspecte ale 
intăririi ordinii și disciplinei, ale ri
dicării pregătirii profesionale, ale 
eliminării fluctuației fac obiectul 
celor mai multe dezbateri din adu
nările generale de partid. De ase
menea, potrivit hotăririi comitetu
lui de partid, grupele sindicale dis
cută și decid in toate cazurile mă
surile necesare împotriva celor care 
se abat de la disciplina muncii. Mai 
mult, la următoarea adunare a gru
pei sindicale se apreciază activitatea 
desfășurată de cei sancționați. iar 
pentru cei care nu s-au îndreptat 
colectivul de muncă stabilește sanc
țiuni aspre mergind pină la a pro
pune desfacerea contractului de 
muncă. Așa se explică faptul că. în 
primul trimestru din acest an. nu
mărul absentelor nemotivate a scă
zut de patru ori. iar toate formațiile 
de lucru sînt complete. O altă mă
sură adoptată de comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii a con
stat în întărirea activității desfășu
rate în schimburile de noapte. Pen
tru aceasta s-au organizat colective 
formate din cadre tehnice ale sche
lei. inclusiv inginerul-șef si directo
rul, care asigură o asistentă tehnică 
și un control direct la mai multe 
sonde, pe parcursul întregului 
schimb de noapte.

Totodată, s-a pus un mai mare 
accent pe munca de la om la om. pe

GIURGIU : întineresc pădurile

în cadrul programului de înti
nerire a pădurilor, silvicultorii din 
județul Giurgiu și-au realizat și 
depășit planul de plantări pe acest 
an. După cum ne informează ingi
nerul Gheorghe Gavrileseu. inspec- 
torul-șef al inspectoratului silvic 
județean, au fost plantate 225 hec
tare. cu 25 mai mult decit pre
vederile planului, cu specii de 

se execută numeroase și 
vaste lucrări edilitare de 
sistematizare și înfrumuse
țare — Direcția de teleco
municații se confruntă in 
diverse zone cu o serie de 
situații obiective, care de
pășesc posibilitățile sale 
de acțiune. Dar asemenea 
situații sint trecătoare și, 
oricum, ele nu pot explica 
încetineala cu care se ac
ționează in general la în
lăturarea deranjamentelor, 
chiar și in cartierele care 
n-au nici o legătură cu zo
nele aflate in lucru. Or, 
cele mai multe sesizări se

Acum. în scrisoarea tri
misă, arată că pe lunile 
martie și aprilie nu a mai 
fost taxată cu astfel de 
adiționale fictive !

O altă serie de scrisori 
primite de la cetățeni se 
referă Ia mutările și insta
lările de posturi telefo
nice particulare. „Sint mu
tat in cartierul Pantelimon, 
strada Tîmpa nr. 3, Bloc 
11, etaj I, apartament 9 — 
scrie Nicolae Popescu. Am 
depus cerere de mutare a 
telefonului din mai 1985, 
dar mi s-a răspuns că nu 
e cartierul racordat la re

Ecouri cetățenești după publica
rea articolului privind modul în 
care răspunde Direcția de teleco
municații a municipiului București 
Ia diversele apeluri ale abonaților

referă la situații din afara 
„cauzelor obiective".

Nu sînt puține nici scri
sorile ce reclamă erori in 
facturarea convorbirilor a- 
diționale. Spre exemplu, 
cititorul Nicolae Tones cu 
(Strada Valea Călugă
rească nr. 9. bloc Z 4, etaj 
VI. apart. 38) ne informea
ză că, după ce a reclamat 
în scris taxarea eronată a 
sumei de 175 lei (convor
biri adiționale), au trebuit 
să treacă opt luni de zile 
pină să i se dea dreptate 
— timp în care a primit 
răspunsuri pe care scria 
„respins", fiind nevoit să 
facă alte și alte intimpi- 
nări, Ia unele dintre aces
tea neprimind nici • un fel 
de răspuns. Mai mult chiar, 
suma reclamată a pri- 
mtt-o... după alte trei luni 
de Ia comunicarea deciziei 
de restituire 1

în legătură cu acest as
pect, ne-a scris și pensio
nara despre care sesizam 
că fusese penalizată cu 
convorbiri adiționale (deși 
pe timpul iernii locuise la 
copii, casa fiind închisă și 
noavind nimeni cheia și 
neutilizînd deci telefonul).

țea. Or. in 1986 racorda
rea s-a făcut, unii au pri
mit telefon, dar eu incă 
nu".

Problema aceasta e mai 
delicată. Cum subliniam și 
in articolul anterior. în 
Capitală se depun stră
duințe deosebite pentru 
„telefonizarea" unor car
tiere noi. dar solicitările 
sint foarte multe, depășind 
considerabil posibilitățile 
obiective, reale ale rețelei 
de comunicații existente. 
De aceea, cererile pot fi 
satisfăcute doar treptat, in 
funcție de condițiile teh
nice, de ordinea înscrierii 
sau de interesele de servi
ciu ale solicitanților. Ceea 
ce nu exclude — din pă
cate •- și apariția unor 
erori sau cazuri de su
biectivism 1

în legătură cu alte de
ficiențe sesizate de artico
lul din 28 martie, am în
treprins zilele trecute o 
nouă documentare.

...La numărul 052 — des
pre care scriam că prezin
tă mereu ocupat — uneori, 
rar de tot, se aude că ar 
faoe apel, dar de răspuns 
tot nu răspunde nimeni.

creșterea răspunderii comuniștilor in 
formarea și educarea tinerilor son
dori. O muncă deloc ușoară chiar 
dacă o desfășoară comuniști de nă
dejde, sondori cu multă experiență, 
precum Ion Lișiță, Nițu Crăciun, 
Grigore Hagiu. Doru Chiriță ș.a. Un 
exemplu concludent în acest sens 
este cel al tinărului podar Ion Pir- 
vuleț. La puțin timp după venirea 
in schelă, numărul absentelor sale 
nemotivate devenise ingrijorător de 
mare. Colectivul a simțit insă in el 
„vină de sondor". Și atunci, cu toții 
J-au ajutat să înțeleagă dura, dar 
frumoasa meserie de sondor, l-au 
încurajat, i-au arătat calitățile ce se 
cer pentru a deveni unul „de-ai lor". 
Munca lor nu a fost zadarnică. 
Tînărul a devenit un om de nădejde 
al brigăzii, insușindu-și meseria de 
podar. Tot prin grija colectivului au 
devenit sondori fruntași Ion Arnău- 
tu. Vasile Boștină. Ion Albu ș.a.

Se menține insă, o anume fluctua
ție. dar intr-un alt sens, care nu in- 
grijorează. De ce ? Pentru că Schela 
de forai Scăieni a devenit o școală 
de specializare a cadrelor tehnice. 
Mulți dintre ei. după ce au trecut 
cu succes examene dificile, sînt so
licitați de alte schele sau sînt trimiși 
să lucreze in străinătate, unde între
prinderile de specialitate efectuează 
lucrări de foraj. în locul lor vin 
alte cadre tinere de care organizația 
de partid se ocupă cu deosebită 
atenție, ținînd seama de rolul impor
tant al specialistului integrat in 
munca efectivă a sondorilor. Toți 
specialiștii conduc cercuri de cali
ficare, sint propagandiști la diferite 
forme de învățămint politico-ideolo
gic. sint cuprinși în colectivele de 
studiu pe diferite , teme tehnice de 
mare actualitate care stau la baza 
analizelor efectuate de -comitetul de 
partid și consiliul oamenilor muncii.

Se cuvine să adăugăm că. îndru
mate de comitetul de partid, consi
liul oamenilor muncii și comitetul 
sindicatului acționează pentru im- 
bunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și viață ale tuturor sondori
lor. Astfel, numai in răstimpul care 
a trecut din acest an au fost ame
najate șase microcantine și două 
grupuri sociale cu dormitoare, sală 
de mese. baie, bucătărie, televizoare, 
aparate de radio și biblioteci.

întărirea disciplinei, creșterea răs
punderii fiecărui comunist, a fiecă
rui om al muncii își găsesc o ilus
trare concretă in rezultatele obținute 
în acest an : au fost date in produc
ție 12 sonde noi și au fost forați 
peste sarcinile de plan, pînă la sfir- 
șitul lunii aprilie, peste 1 000 metri, 
întregul colectiv al schelei este ho- 
tărit să amplifice aceste rezultate 
pentru a-și spori contribuția la dez
voltarea bazei de materii prime a 
tării.

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU

esență tare si repede crescătoare, 
precum și cu pomi fructiferi. De 
asemenea, in luncile Dunării și Ar
geșului au fost extinse plantațiile 
de plop, specie care ocupă un 
loc aparte in preocupările silvi
cultorilor. pentru menținerea unui 
microclimat propice in această 
zonă a țării. (Ion Manea).

Așa că. dacă dorești o in
formație C.F.R., rămine în 
continuare... să te repezi 
pină la Gara de Nord !

...La ghișeul (de la sediul 
central din Calea Vic
toriei) unde — după cum 
sesizam — se spunea că 
nu se poate face plata an
ticipată a abonamentului 
telefonic, cetățenii primesc 
acum un răspuns pozitiv : 
Da, puteți plăti anticipat 
abonamentul, plus, eventu
al, o sumă reprezentind adi
ționalele pe care apreciați 
că le-ați făcut pînă la zi. 
Cind se va calcula exact, 
dacă ați plătit prea mult, 
diferența se reportează in 
contul abonamentului viitor 
si vi se va scădea Diata co
respunzător. (Aoelași răs
puns. satisfăcător și corect, 
i-am primit și la Oficiul 
de exploatare și comercial 
„Dacia", din șoseaua Ște-, 
fan cel Mare).

...Sint progrese și în pro
blema plății convorbirilor 
adiționale pe care abona
tul nu Ie recunoaște. La 
toate oficiile unde am în
trebat. am primit aceleași 
lămuriri : Plătiți pe loc 
abonamentul lunar ; pentru 
suma pe care nu o recu
noașteți, depuneți contes
tație și, după rezolvarea a- 
cesteia, ori veți fi scutit dp 
plată, ori vi se va încărca 
nota pe luna următoare cu 
suma respectivă (dacă în 
urma verificărilor contes
tația nu este acceptată).

Așadar, constatăm cu sa
tisfacție că articolul „Alo, 
telefoanele 1“ a avut un 
anumit ecou la cititorii 
interesați, cit și o anumită 
eficiență la oficiile de ex
ploatare și comerciale ale 
M.T.Tc. de pe raza Capi
talei. O imagine mai exac
tă asupra acestui ecou ge
neral am fi putut-o avea 
dacă și Direcția de tele
comunicații a municipiului 
București ar fi răspuns in 
termenul legal stabilit de 
Legea Presei (30 de zile) la 
semnalele critice adresate 
prin articolul publicat de 
„Scinteia" în 28 martie. 
Răspuns care, deși întir- 
zlat, este așteptat in con
tinuare.

Gheorghe MITROI
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Tovarășului HARILAOS FLORAKIS
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia, vă transmit calde 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succes în îndeplinirea aces
tei înalte răspunderi încredințate de partid.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie, colaborare și solida
ritate dintre partidele noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul 
popoarelor român și elen, al cauzei păcii și socialismului, al unității și 
colaborării tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste și democratice.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Partidului Democratic a! Poporului 
din Afganistan, al Consiliului Revoluționar, al Consiliului de Miniștri și al 
poporului Republicii Democratice Afganistan, precum și al nostru personal, 
dorim să vă exprimăm cele mai calde mulțumiri pentru amabilul dum
neavoastră mesaj adresat cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a Revo
luției din aprilie.

Avem convingerea deplină că relațiile frățești dintre partidele, guver
nele și popoarele noastre, care se extind pe zi ce trece, se vor dezvolta 
tot mai mult în viitor, în interesul popoarelor noastre, al întăririi păcii și 
•ecurității in lume.

NAJIBULLAH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan

HAJI MOHAMMAD TSAMKANI
Președintele interimar al Consiliului Revoluționar 

al Republicii Democratice Afganistan

SULTAN ALI KESHTMAND
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democratice Afganistan

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a avut, luni, o 
întrevedere cu delegația Congresului 
Național din Republica Venezuela, 
condusă de Omar Higuera, președin
tele Comisiei pentru știință și tehno
logie a Camerei Deputaților, care, la 
invitația M.A.N., face o vizită în 
țara noastră.

In timpul întrevederii au fost abor
date aspecte ale cotaborării româno- 
venezuelene, evidențiindu-se contri
buția parlamentelor și parlamentari
lor din cele două țări în direcția di
versificării și amplificării relațiilor 
bilaterale. S-a subliniat, totodată, 
necesitatea sporirii conlucrării din
tre parlamente, in cadrul Uniunii In
terparlamentare, a! altor organisme 
internaționale. în vederea instaurării 
unui climat de pace și cooperare în
tre toate națiunile lumii.

în aceeași zi, oaspeții; au avut în
trevederi la conducerile Ministerului 
Afacerilor Externe și Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

A fost prezent Demetrio Boersner, 
ambasadorul Venezuelei la București.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu in onoarea membri
lor delegației parlamentare vene- 
zuelene.

♦
La București au început, luni, con

vorbirile in cadrul intilnirii de lucru 
dintre Dimitrie Ancuța, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in Comisia interguver- 
namentală româno-sovietică de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică, și A.K. Antonov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții sovietice in comisie.

în spiritul înțelegerilor și hotărîri- 
lor convenite cu prilejul întilnirilor și 
convorbirilor româno-sovietice la ni
vel inalt, se analizează noi posibili
tăți și acțiuni menite să conducă la 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice, a cooperării și 
specializării în producție în domenii 
de interes comun, ta lărgirea și di
versificarea schimburilor comerciale 
bilaterale.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1» mai (ora 20) — 22 mai 
(ora 20). In tară : Vremea va fi caldă, 
dar va deveni în general instabilă, iar 
cerul va fi temporar noros. Ploi lo
cale. care vor avea și caracter de 
aversă, însoțite pe alocuri și de des

cărcări electrice, vor cădea la Început 
cu o frecventă mai mare in vestul, 
centrul și nordul țării, apoi și In cele
lalte zone. Pe alocuri, cantitățile de 
apă pot depăși 15 litri pe metrul pă
trat în 24 de ore. îndeosebi în vestul 
țării și in zona de munte. In București : 
Vremea va fi caldă, dar va deveni 
treptat instabilă spre sflrșitul interva
lului, cind cerul va prezenta înnorări 
mai accentuate și vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 12 și 15 grade, iar 
cele maxime între 24 șl 27 grade.

ACTUALITATEA SPORTIVA
CANOTAJ. în ziua a doua a Re

gatei de canotaj academic de la 
Mannheim. în proba de schif 8 plus 
1. pe primul loc s-a clasat echipajul 
României — 5'51”33/100, urmat de 
U.R.S.S. — 6’02”48/100 și Polonia — 
6’05”14/100. La schif simplu a ciști- 
gat Martina Schiter (R.D.G.) — 7’07” 
60/100, urmată de Marioara Popescu 
(România) — 7’20”05/100.

TENIS DE MASA. La prima ediție 
a Campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale României pentru 
juniori, desfășurată la Bistrița, spor
tivii români au obținut cinci victorii 
prin Ot-ilia Bădescu (simplu feminin), 
Călin Creangă (simplu masculin), 
Otilia Bădescu — Emilia Ciosu (du
blu feminin), Călin Creangă — Otilia 
Bădescu (dublu mixt) și echipa fe
minină.

Proba masculină pe echipe a reve
nit selecționatei Cehoslovaciei, iar 
la dublu masculin pe primul loc s-a 
situat cuplul belgian Frederic Sonnet 
— Peter van Houte.

La întreceri au participat jucători 
și jucătoare din nouă țări.

ȘAH : Turneul internațional 
al României

TIMISOARA 18 (Agerpres). — în 
runda a 11-a a Turneului inter
național masculin de șah al Româ
niei, care se desfășoară la Timișoa

ra, Șubă l-a învins pe Ghițescu, 
Gheorghiu a ciștigat la Przewoznik 
(Polonia), iar partidele Ionescu — 
Foișor, Nun (Cehoslovacia) — Vera 
(Cuba). Liang JinrOng (R.P. Chineză) 
— Tischbierek (R.D. Germană), 
Ghindă — Stoica, Bărbulescu — Xu 
Jun (R.P. Chineză) și Kirov (Bul
garia) — Kengis (U.R.S.S.) s-au în
cheiat remiză.

în clasament conduce marele maes
tru român Mihai Șubă, cu 7 puncte.

POLO : Campioană - Dinamo 
București

Echipa Dinamo București (antrenor 
I. Capșa) a ciștigat campionatul, 
ediția 1988—1987, inregistrînd astfel 
al 24-lea titlu național in palmaresul 
propriu. Ea a totalizat 74 puncte din 
41 meciuri. Pe locurile următoare, 
Crișul Oradea (63 p) și Steaua (42 p).

HANDBAL : Știința Bacău - 
al optulea titlu național

• Echipa Știința Bacău a cucerit 
din nou, pentru a opta oară, titlul 
de campioană națională la handbal 
feminin, cu un total de 57 puncte. 
Urmează in clasamentul final Mure
șul IMATEX Tg. Mureș (54 p) și 
Rulmentul Brașov (54 p). • „Cupa 
campionilor" la handbal feminin a 
fost ciștigată de Spartak Kiev, iar 
„Cupa cupelor" de Kuban Krasnodar.

CARNET CULTURAL

BOTOȘANI. - La Dorohoi „Zi
lele culturii și educației socialiste", 
aflate la cea de-a XlV-a ediție, au 
prilejuit o suită de manifestări po- 
litico-ideologice și cultural-educa
tive de mare atractivitate pentru 
publicul participant. In deschidere 
au avut loc simpozionul „Partidul 
Comunist Român — centrul vital 
a) națiunii noastre socialiste. Creș
terea rolului conducător al parti
dului în etapa actuală de .dezvol
tare a patriei noastre", verni
sajul expoziției de artă foto
grafică „Orașul Dorohoi in «Epoca 
Nicolae Ceaușescu»", masa rotundă 
„Cartea și rolul ei în educația co
munistă. revoluționară a tinerei 
generații". în întreprinderi, în așe
zăminte de cultură șl instituții s-au 
desfășurat simpozioane, șezători li
terare, consfătuiri și schimburi de 
experiență, gale de filme, sesiuni 
de referate și comunicări, seri cul- 
tural-distractive. (Eugen Hrușcă).

BUZĂU. Timp de trei zile, la 
Clubul Antreprizei de construcții 
hidroenergetice Sirlu s-a desfășu
rat „Salonul cărții pentru tineret", 
manifestare culturală tradițională 
organizată de biblioteca județeană 
în Colaborare cu uniunea județea
nă ă cooperativelor de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor. 
Constructorii s-au intîlnit cu scrii
tori și editori din Capitală in ca
drul unei mese rotunde pe tema 
„Tineretul și literatura". Cu același 
prilej, au fost organizate expoziții

și standuri de carte social-politică. 
tehnico-științifică. beletristică și 
de artă. (Stelian Chiper).

CONSTANȚA. La monumentul 
„Tropaeum Traiani", de la Adam
clisi, a avut loc, in organizarea Co
mitetului județean pentru cultură 
și educație socialistă Constanța, o 
mare serbare in cadrul căreia au 
fost prezentate, in primă ediție, 
două manifestări de amploare, care 
vor fi permanentizate : „Ziua că
lușarilor", la care și-au dat concur
sul formații artistice locale și in
vitați din alte județe, și „Hora sa
tului", acțiune care își propune re- 
vitalizarea acestei forme de joc 
popular. Manifestarea, la care au 
participat numeroși localnici și tu
riști, a avut și un caracter meto
dic, fiind urmată de o dezbatere 
cu instructorii așezămintelor cul
turale din județ. (George Mihăes- 
cu).

VASLUI. Tn sălile Muzeului „Va- 
sile Pârvan" din municipiul Birlad 
a fost deschisă o amplă expoziție 
de numismatică, sub genericul „110 
ani de la proclamarea independen
ței de stat a României". Organiza
tă de secția municipală a Societății 
numismatice române, expoziția cu
prinde monede, bancnote, medalii, 
decorații și insigne, cele mai multe 
de o mare valoare documentară, 
prezentate de 52 de colecționari din 
20 de localități din întreaga țară. 
(Petru Necula).

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Secretar general interimar

al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Tovarășului LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

în legătură cu pierderile de vieți omenești și marile daune materiale 
provocate de incendiul de pădure din provincia Heilongjiang, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, 
al guvernului și al meu personal, adresez Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, Guvernului Republicii Populare Chineze și dum
neavoastră personal cele mai profunde sentimente de compasiune și vă 
rog să transmiteți familiilor îndoliate sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a trimis 
tovarășului Nikolai Ivanovici Rîjkov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, o telegramă prin care, in 
numele Guvernului Republicii Socia
liste România și al său personal, se

exprimă Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și personal președintelui 
Consiliului de Miniștri sincere con
doleanțe în legătură cu explozia din 
bazinul carbonifer Donețk, care a dus 
,1a pierderea de vieți omenești. Tot
odată, se adresează rugămintea de a 
se transmite familiilor îndoliate sen
timente de profundă compasiune.

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA
SOCIALISTA

Panoul fruntașilor pe patru luni

In întreaga tară se desfășoară cu succes 
participă colective de oameni ai muncii din 
porturi, agricultură, din domeniul circulației 
servicii, din alte sectoare de activitate.

Pe baza rezultatelor obținute in primele 
punctajului general stabilit 
de organizare a întrecerii, 
situează :

intrecerea socialistă, la care 
industrie, construcții, trans- 
mărfurilor și prestărilor de

din acest an si a 
zuți in criteriile 
primele locuri se

patru luni care au trecut 
potrivit indicatorilor preva
la sfirșitul lunii aprilie, pe

Evoluția timpului și dezvoltarea plantelor impun

Intensificarealucrărilor 
de Întreținere a culturilor 

harghita : Prin buna organizare a muncii, 
prășitul avansează repede

A plouat în zilele din urmă și in 
județul Harghita, unde cartoful este 
cultivat pe suprafețe întinse, dar, a- 
preciază specialiștii, nu in suficiență 
măsură pentru a asigura in conti
nuare cantitatea de apă necesară 
dezvoltării optime a culturilor. Ne- 
fijnd deci stînjenite cu nimic, lucră
rile de întreținere se desfășoară în 
ritm susținut in toate unitățile agri
cole. „Pină luni seara, prima prașilă 
mecanică și rebilonarea s-au efec
tuat pe 92 la sută din suprafața to
tală de 8 320 hectare cultivate in ju
deț cu cartofi, urmind ca in cel mult 
trei zile lucrarea să se încheie — ne 
informează tovarășul Marschall Ni
colae, director la direcția agricolă 
județeană. Sigur, sint și unități, mai 
ales in zona Ciucului. care au în
ceput plantarea mai devreme, unde 
prașila a doua și rebilonatul se află 
in fază finală". Raidul între
prins in unități din consiliul a- 
groindustrial Sinmartin, care cultivă 
cartoful pe 1 530 hectare, ne-a pri
lejuit să reținem dovezi ale muncii 
responsabile a mecanizatorilor și 
specialiștilor. La ora 7, cind ajungem 
la solele C.A.P. 
șef Todor Iosif 
lucrărilor făcute 
tori. „Asigurarea

țiune corespunzătoare este un fapt 
de cea mai mare importanță pentru 
obținerea unor recolte mari, așa cum 
ne-am propus — ne spunea ingine
rul. încheind astăzi (luni) prașila 
a doua și rebilonarea pe toate cele 
300 hectare, considerăm că ne-am în
cadrat in perioada optimă de efec
tuare a lucrării". Aici, ca și la toate 
unitățile pe unde am trecut, am con
statat că se aplică totodată și îngră- 
șămintele chimice azotoase în fracții, 
o dată cu prașila a doua mecanică 
distribuindu-se și ultimele cantități 
din cele prevăzute a se administra. 
La C.A.P. Ciucsingeorgiu s-a lucrat 
ieri cu un singur utilaj. „Mai avem 
doar 14 hectare din prașila a doua, 
așa că diseară putem raporta înche
ierea acestei lucrări pe toate cele 140 
hectare cultivate cu cartofi" — aflăm 
de Ia președintele - unității, 
Tibor. în raidul nostru

Tușnad. inginerul 
controla calitatea 

de cei 5 mecaniza- 
unui bilon cu sec-

MEHEDINȚI

Csiszer 
am cuprins 

și C.A.P. Sinmartin, unitate distinsă 
pentru recolta anului trecut cu inal- 
tul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". în plin lucru la prașila a 
doua ii reîntilnim pe mecanizatorii 
Bodo Andrei și Kristai Ștefan. I-am 
întilnit mai intîi la plantarea carto
filor și — ne asigură ei — ii vom 
putea găsi și la recoltat. „Noi, îm
preună cu alți cîțiva, formăm o

chipă căreia îi sint încredințate toa
te lucrările la cultura cartofilor. Cu
noaștem tehnologia de lucru, știm 
cerințele plantei. Vrem ca recolta 
acestui an să fie și mai bună decît 
in toamna trecută". Este, de fapt, 
dorința fiecărui membru al unității 
respective.

Ritmuri zilnice foarte bune, care 
au permis încheierea cu două-trei 
zile in urmă a prașilei I mecanice și 
începerea celei de-a doua se înregis
trează și la unitățile din consiliul a- 
groindustrial Miercurea-Ciuc, unde 
aceasta din urmă s-a efectuat pină 
ieri seara pe circa 480 hectare din 
cele 1130 hectare, in cele ale consi
liilor Sincrăieni și Cirța, din bazinul 
Ciucului, in unități agricole din bazi
nul Gheorgheni, din zonele Odor- 
heiului Secuiesc și Cristurului Secu
iesc.. Stadiul avansat al lucrărilor, 
încadrarea in perioada optimă de e- 
xecuție sint urmare a răspunderii cu 
care acționează cadrele de conducere 
și specialiști din unitățile agricole 
harghitene pentru îndeplinirea mă
surilor stabilite de comitetul jude
țean de partid.

e-
Nicolae SANDRU
corespondentul „Scînteii1

Cu sapa, nu cu vorba!
ÎN INDUSTRIA 
A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Rovinari, județul Gorj, cu 820,3 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul 

centrale 
puncte.

Locul 
centrale 
puncte.

Locul 
trocentrale Bistrița,'județul Neamț, 
cu 510,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție pe
trolieră Drăgășani, județul Vilcea, 
cu 739,9 puncte.

Locul II: Schela de producție pe
trolieră Berea, județul Buzău, cu 
726,2 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Moșoaia, județul Argeș, 
cu 595,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE 

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, cu 655,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse abrazive Bîrlad, județul 
Vaslui, ou 518,5 puncte.

Locul III : întreprinderea „Car- 
bochim" Cluj-Napoca, cu 318,2 
puncte.

ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR 
DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de gar
nituri de frină și etanșare Rimnicu 
Sărat, județul Buzău, cu 521 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Auto- 
mecanica" Moreni, județul Dîmbo
vița. cu 346,6 puncte.

Locul III : întreprinderea „Auto- 
mecanica" Mediaș, județul Sibiu, 
cu 232,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENT

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de piese 
radio si semiconductori Băneasa, 
București, cu 878,3 puncte.

Locul II : întreprinderea „Steaua 
electrică" Fieni, județul Dimbovița, 
cu 768,3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Co- 
nect" București, cu 742,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA FIRELOR 
ȘI FIBRELOR SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea filatura 

de fire „Melana" Botoșani, cu 241,4 
puncte.

Locul 
sintetice

DE EXTRACȚIE 
LA SUPRAFAȚA

I : întreprinderea electro-- 
Rimnicu Vilcea, cu 706,8

II : întreprinderea electro- 
Porțile de Fier, cu 593,4

III : întreprinderea eîec-

II : Combinatul de fibre 
Vaslui, cu 192,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA

DE MEDICAMENTE. COSMETICE, 
COLORANȚI ȘI LACURI 

Locul I : întreprinderea de pro-

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică

(Urmare din pag. I)
teme, dileme, probleme. 
Eram in unul dintre la
boratoarele Institutului de 
cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru 
electronică din București : 
in încăpere — planșe, sche
me, văzduhul străbătut de 
cabluri ; pe mese pilpiiau 
ecranele verzui ale 
aparate cu alură 
aici instrumente la foarte 
indemina muncii de fiece 
zi. Cu un umor senin, in
ginerul Teodor Dragomlr, 
secretarul comitetului de 
partid din acest Institut, 
șeful secției de prototipuri, 
avea să-mi spună mai tir- 
ziu, referindu-se la înfă
țișarea muncii cercetătoru
lui. că adesea publicul și-t 
închipuie doar aplecat asu
pra planșetei, făcind calcu
le și trăgind. linii... Aici 
exista și omul de la plan
șetă, dar clipeau aparatele, 
sfiriiau ciocanele de 
și, mat ales, stolurile 
halate albe, in jurul 
unei dileme, enigme, 
tau că incandescenta

acelor 
magică,

lipit 
de 

cite 
ară- 
cea

duse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca, cu 694 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rim
nicu Vilcea, cu 1 005,5 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț, cu 948 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița, cu 658 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
TEXTILA — BUMBAC

Locul I : întreprinderea filatura 
de bumbac Cimpulung-Moldove- 
nesc, județul Suceava, cu 680,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu, 
cu 642,5 puncte.

Locul III : întreprinderea textilă 
„Năsăud" Bistrița, cu 453,3 puncte.

IN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA 

MORĂRIT-PANIFICAȚIE 
ȘI PRODUSE FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de 
rărit și panificație Dîmbovița, 
790.1 puncte.

Locul II : întreprinderea de __
rărit și panificație Teleorman, cu 
541.3 puncte.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Vilcea, cu 538,5 
puncte.

mo- 
cu

mo-

ÎN AGRICULTURA DE STAT - 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu I 064,9 puncte.
Locul — • ■ - -

\ de stat
Locul

de stat

Și în județul Mehedinți, o atenție 
deosebită se acordă in aceste zile 
efectuării lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Acțiunea s-a declanșat cu 
toate forțele în unitățile din zona 
de cimpie a județului, unde semăna
tul s-a încheiat mai devreme și cul
turile au crescut viguroase, unifor
me. Ploile din ultima vreme au fa
vorizat insă și creșterea buruieni
lor. Se impune, așadar, o temeinică 
organizare a muncii, mobilizarea lar
gă a tuturor locuitorilor satelor pen
tru buna îngrijire a culturilor.

Cooperativa agricolă din Gogoșu 
are in cultură 1 050 hectare cu plan
te prășitoare. Formațiile de coopera
tori acționează pe trei sole in ordi
nea în care au fost insămînțate cul
turile și în funcție de stadiul de ve
getație. „Două zile ne-au fost nece
sare — ne spune Constantin Guran, 
președintele unității — pentru a e- 
fectua prima prașila manuală pe cele 
50 hectare cu cartofi timpurii și 25 
hectare cu sfeclă de zahăr. Ne-am 
propus ca în cursul acestei zile să 
încheiem lucrarea și pe cele 200 hec
tare cu floarea-soarelui. Cu 240 de 
cooperatori acționăm concomitent și 
la efectuarea prașilei manuale pe 
cele 775 hectare cu porumb. Practic; 
noi avem în cîmp toată suflarea co
munei, fiecare cooperator știe precis 
cit anume are de* realizat pe par
cursul zilei de muncă". _

Și pe solele ..cooperativei. agricole 
din Jiana — unitate vecină''— cim- 
pul a fost împînzit de oameni. Te
renul are umiditate suficientă, se lu
crează- bine, in urma cooperatorilor 
culturile rămin curate de buruieni. 
Șefii' de ferme, aflați permanent a- 
lături de oameni, urmăresc cu mul
tă . .atenție respectarea densității 
plantelor pe unitatea de suprafață. 
Munca fiind organizată în acord glo-

e-bal, prima prașilă manuală s-a și 
fectuat la culturile de sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui. Acum, se 
continuă pe solele ocupate cu po
rumb.

Cum 
de pe 
Recea 
rător : 
pundere, la semănat. Toate culturile 
au răsărit uniform. Densitățile sint 
corespunzătoare condițiilor de aici, 
din zona de cimpie, unde toate su
prafețele arabile se află amplasate 
in sistem irigat. Cooperatorii din 
Drincea au ambiții mari pentru a- 
cest an. „în cele două cooperative a- 
gricole — ne spune Gheorghe Firu, 
primarul comunei Punghina — avem 
astăzi la lucru 870 de cooperatori, 
repartizați astfel : 640 la prașila ma
nuală și 230 la plantarea legumelor 
în cimp. Atit la Punghina, cit și Ia 
Drincea. culturile de pe toate supra
fețele au fost repartizate in acord 
global. Cooperatorii cunosc exact ce 
lucrări au de efectuat, ce producții 
trebuie să obțină". Și incă un lucru 
demn de consemnat : cadrele de la 
primărie au fost repartizate pe uni
tăți și ferme, muncesc alături de coo
peratori.

Tot in cursul aceleiași zile, ajun
gem și pe solele vecine ce aparțin 
cooperativei agricole din Vinători. 
Sfecla de zahăr și floarea-soarelui 
se întrec In creștere cu buruienile. 
Parcurgem mari întinderi și nu prea 
întilnim cooperatori la lucru. Unde 
or fi intr-o astfel de zi ? într-un 
Ioc unde se defrișau_niște arborete. 
îl întîlnim pe Aurel 
dintele unității. Din 
cu dumnealui aflăm 
hectare cu sfeclă de 
șit numai 15 hectare ; pe cele 50 
hectare cu floarea-soarelui, lucrarea 
nu a început. Ciți oameni se află in

ajungi pe ogoarele unităților 
raza consiliului agroindustrial 
remarci același fapt imbucu- 

că' s-a lucrat bine, cu răs-

Panduru. preșe- 
dialogul purtat 

: că din cele 75 
zahăr s-au pră-

cîmp ? în jur de 130. Din ciți ? Din 
cei peste 1 800 de cooperatori. A- 
ceeași slabă organizare a muncii și 
la cooperativa agricolă din Braniște. 
Buruienile cresc in voie. Dar nimeni 
nu-și face griji că acestea compro
mit culturile. Dovada ? La orele 11 
și jumătate — cind munca ar fi tre
buit să fie in toi — la locuința sa il 
găsim pe Valerie Amegică, șeful fer
mei nr. 3 de cîmp. Din spusele dum
nealui nu putem afla exact citi coo
peratori se află în cîmp. 11 întrebăm 
și cit s-a prășit din suprafețele cul
tivate cu sfeclă de zahăr sau cu floa- 
rea-soarelul ce aparțin fermei pe 
care o conduce. „Păi. — zice dum
nealui — cam 20 hectare la sfecla 
de zahăr. La floarea-soarelui vom 
începe peste 3 zile". De ce peste trei 
zile și nu imediat ? Explicația ne-o 
dă tot dumnealui : trebuie să-se facă 
repartizarea suprafețelor în acord 
global la membrii cooperatori. Adi
că, ce nu s-a făcut in timpul iernii, 
cind a fost suficient timp pentru a- 
semenea treabă. Acest aspect pune 
în evidentă un stil defectuos de 
muncă, atit la nivelul conducerilor 
celor două unități, cit și al comite
tului comunal de partid, a căror răs
pundere și autoritate nu se văd in 
organizarea muncii pentru efectua
rea grabnică a lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Pentru că nu este 
admis ca într-o comună cu peste 
5 000 de locuitori, intr-o zi bună de 
lucru, să șe afle în cîmp la prașila 
manuală numai 250—300 de coopera
tori. Unde se aflau ceilalți oameni ? 
Lucrau, intr-adevăr, dar la loturile 
date in folosință. O intervenție ener
gică și o schimbare grabnică de op
tică se impun.

II : întreprinderea avicolă 
Focșani, cu 769,9 puncte.

III : întreprinderea avicolă 
Suceava, cu 512,9 puncte.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR 
FEROVIARE - 

REGIONALE DE CALE FERATĂ
Locul I : Regionala de cale 

rată Craiova, cu 467,2 puncte.
Locul II : Regionala de cale 

rată Constanta, cu 359,7 puncte.
Locul III : Regionala de cale 

rată Brașov, cu 286.2 puncte.

Virqlllu TATARU
corespondentul „Scînteii

Buna cunoaștere a legilor, condiție importantă

fe-

fe-

fe-

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Slatina, cu 277,7 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri metalo-chimi- 
ce Constanța, cu 265,8 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Moinești, jude
țul Bacău, cu 259.6 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean dc tu
rism Neamț, cu 525,9 puncte.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Mehedinți, cu 467,3 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Buzău, cu 440,1 puncte.

20,35

20,50

21.30
22,00

A te pregăti pentru muncă, pen
tru viață, pentru viitorul patriei 
(color). Reportaj
Recitalul sopranei Eugenia Mol- 
doveanu (color)
Telejurnal 
închiderea programului

mal mare era in creiere... ! 
Se năștea o idee ! Se căuta 
un răspuns la o întrebare a 
electronicii, care era a 
noastră, a dezvoltării eco
nomiei romanești in 1987 !

Am plecat de pe platfor-

(Urmare din pag. I)

pentru aplicarea lor neabătută

Există un întreg sistem de sarcini 
și responsabilități față de populari
zarea sistematică a legislației — și 
în toate componentele acestui sistem 
trebuie să se înțeleagă cu deplină 
răspundere că obiectivele și exigen
țele formulate de conducerea parti
dului și statului, cu privire la dez
voltarea economiei, la generalizarea 
principiilor autoconducerii și auto- 
gospodăririi. la obținerea unei calități 
noi. superioare, a muncii si vieții, 
implică și întărirea legalității, avind 
ca parte constitutivă dinamizarea și 
sporirea eficienței activităților de 
cunoaștere și aprofundare a regle
mentărilor.

O cerință esențială în acest sens 
este legarea strinsă a activităților 
de propagandă juridică de proble
mele reale, majore, prioritare ale 
vieții economice și sociale. A asi
gura buna cunoaștere a legii de către 
toți cetățenii nu înseamnă a-i 
transforma pe toți in „juriști", ci a 
realiza ca fiecare să știe și să aplice 
reglementările legate de munca și 
viața lui. Alături de normele gene
rale de comportare, ce trebuie cu
noscute de toată lumea, este nevoie 
să fie aprofundate, în mod prioritar, 
reglementările care privesc speci
ficul colectivității, localității, al pe
rioadei respective. Propaganda juri
dică nu poate fi concepută in mod 
abstract, in scop de „informare ge-

meritată a acestor oameni, 
sint multe și se referă la 
cele mai felurite domenii 
ale societății noastre. Aleg, 
cu regretul de a trebui să 
aleg. Inginerul Silviu Popa, 
cu un colectiv, se ocupă de

Poezia cotidiană
a electronicii

ma electronică cu citeva 
dintre răspunsurile româ
nești date de aceste inteli
gențe concentrate intr-un 
mediu prielnic afirmării 
omului de valoare : un set 
de sobre culegeri de comu
nicări științifice la întru
nirile de schimb de expe
riență. de reală confrunta
re de opinii, ce au loc pe
riodic aici. O analizare a 
lor mi-e imposibilă ; pre
zentarea exhaustivă, la fel: 
răspunsurile, spre lauda

„Măsurarea timpului de 
răspuns al fotodetectorilor 
utilizînd laseri He — Ne cu 
moduri cuplate" ; inginerii 
Corneliu Taga și Radu Ste
fan prezintă o „Soluție mi
crostrip pentru amplifica
toare de zgomot redus" ; 
inginerul dr. Aurel Milea 
„Concepții și interpretări 
in legătură cu normarea 
erorilor aparatelor de mă
surat electronice" ; inginera 
Ioana Pupeza : „Bilanțul de 
radiofrecvență in sistemul

de radioficații al metroului 
bucureștean" ; Goian Vir
gil are in atenție aparatu
ră electronică medicală... 
Așadar, citeva teme din 
sute, de la preocupări pen
tru aparatură electronică 
românească destinată în
grijirii sănătății (există o 
comunicare și despre un 
bisturiu electronic) pină la 
complexe studii destinate 
abordării din unghiul ști
inței a nevoilor de condu
cere și organizare a proce
selor de producție. O pro
blematică tentantă, mereu 
nouă, abordată cu aceeași 
dezinvoltură pe care mi-o 
sugera mișcarea de oameni 
de aici : un instinct sigur 
al profesionalității. dezvol
tat și apărat prin muncă 
simplă și perseverentă. prin 
competiție deschisă de va
lori. Era „eterul", „haloul", 
electronicii românești la 
una dintre orele ei de afir
mare cu siguranță de sine. 
Ceea ce face cu atit mai 
mult justificată referirea la 
poezia omului muncind și 
creind, in tara noastră și 
pentru ea.

nerală" ori de simplă lărgire a ori
zontului cultural. Adecvarea propa
gandei juridice depinde de caracterul 
ei cit mai concret. Iar concretețea, 
într-o asemenea activitate, nu în
seamnă doar însușirea aproximativă 
a unor texte și paragrafe de lege, 
cum se mai intimplă, ori „exemplifi
carea" cu cazuri ipotetice sau din 
alte domenii, ci dezbaterea convin
gătoare a unor situații reale sau po
sibile din unitatea sau locul respec
tiv. De pildă, cum s-ar putea apre
cia ca satisfăcătoare propaganda ju
ridică intr-o unitate productivă ce ar 
neglija reglementările legale privind 
acordul global, calitatea produselor, 
disciplina contractuală, sau. intr-un 
cartier, fără a se vorbi de îndatori
rile legate de autogospodărirea și 
autofinanțarea localităților, ori în
tr-o unitate comercială neglijindu-se 
tocmai normele legale privind co
merțul ? ! Iar propaganda juridică, 
însușirea legilor vor fi cu atit mai 
eficiente cu cit aplicațiile de rigoa
re vor integra fapte reale, situații 
efectiv intilnite in unitățile sau 
locurile respective, cazuri de viață 
cunoscute auditoriului.

Totodată, forța de convingere a 
acestor acțiuni nu depinde de stricta 
memorare a normelor popularizate. 
Scopul final al acțiunilor educative 
de acest fel trebuie să fie stimularea 
unei atitudini active față de respec
tarea legilor, in așa fel incit fiecare 
participant să devină un promotor 
activ de opinie înaintată in favoarea 
legalității socialiste.

Foarte importantă pentru dezvol
tarea și întărirea acestui spirit civic, 
profund ancorat in climatul legali
tății, este explicarea și înțelegerea 
sensului major al reglementărilor, a 
importanței lor economice și sociale, 
ale faptului că ele reflectă interesele 
superioare ale intregii societăți, 
inglobind astfel interesele majore ale 
fiecărui cetățean. Ce diferență este, 
bunăoară, intre o „explicare" litera
lă a Legii contractelor economice și 
demonstrarea sugestivă a consecințe
lor produse pe ansamblul relațiilor 
de cooperare la scara economiei de 
neasigurarea producției fizice, fie și

. in cazul unui singur sortiment 1
De altfel, chiar practica dove

dește că cele mai reușile, cele mai 
eficiente forme de propagare a con
ținutului legilor și hotăririlor sint 
acelea care se ingemănează strins 
cu analiza exigentă a modului în 
care sint aplicate normele legale, in 
care e asigurată respectarea lor. Ar 
fi nefolositor, iar uneori chiar dău
nător. să se împartă artificial răs
punderile față de legalitate, de or
dine. de disciplină. în preocupări 
„pur" educative și preocupări „pur" 
practice. Conștiința civică, spiritul 
de răspundere, etica, legalitatea nu 
sint sfere abstracte, ci domenii în 
care se afirmă deschis și convingă
tor concepțiile oamenilor. înțelegerea

de către ei a necesităților sociale, 
dorința lor de a se inscrie plenar, 
angaiant in marele curs al istoriei. 
Cu atit mai firesc — revenind la 
tema dezbătută — este ca principala 
manieră de popularizare a conținu
tului' legilor si hotăririlor să se îm
bine strins cu analiza modului in 
care ele, reglementările, sint aplicate.

Conform legii și practicii sociale, 
există răspunderi clare și precise 
privind buna cunoaștere de către 
cetățeni a reglementărilor existente. 
Conducerea profesională a locurilor 
de muncă, organele și organizațiile 
de partid, organizațiile de masă și 
obștești, in funcție de specificul 
lor. organele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, Asociația ju
riștilor. organele de procuratură, ale 
justiției, ale Ministerului de Interne, 
factorii 
cini in ________  _ _____
legilor. în profil teritorial, activită
țile de 
nate — conform normelor instituite 
— de către consiliile populare. 
Simpla enunțare a acestui larg front, 
de responsabilități sugerează in mod 
pregnant că o nouă calitate in pro
paganda juridică, la nivelul exi
gențelor formulate de conducerea 
partidului și a statului, presupune și 
mai buna conlucrare, coordonare și 
orientare a activităților desfășurate. 
Ea implică și evitarea paralelisme
lor, dar și a necuprinderii tuturor 
categoriilor de cetățeni, implică an
trenarea unor categorii mai largi de 
juriști, pedagogi și 
diști, dar și riscul 
strict cantitative a

educaționali au diferite sar- 
activitatea de popularizare a

acest fel trebuie coordo-

alți propagan- 
unei abordări 
sarcinilor de 

propagandă. Un bun exemplu il re
prezintă experiența unor județe și 
localități prin conjugarea măsurilor 
de influențare a comportamentului 
demografic : acțiunile de intărire a 
legalității sint îmbinate, in aceste 
locuri, cu explicarea rațiunilor mo
rale, sociale, umane ale natalității, 
cu educația sanitară, cu măsuri de 
ocrotirea familiei, cu alte inițiative 
de ordin social sau economic venite 
în favoarea familiilor tinere sau cu 
multi Copii. Dar și pe acest teren, 
activitățile educative in general, și 
de educație juridică in special, tre
buie privite doar ca un început.

Parte integrantă a dezvoltării con
științei socialiste, a formării omului 
nou, cunoașterea legilor — drept și 
îndatorire importantă pentru fiecare 
cetățean — trebuie să fie întărită 
prin întregul complex de răspun
deri și modalități educaționale exis
tente în societatea noastră, cu senti
mentul asigurării unei importante 
condiții pentru apărarea legalității, 
întărirea ordinii și disciplinei, buna 
desfășurare a activității, 
tru progresul general a!

adică pen- 
societățiț.

Serqlu ANDON



Schimb de mesaje
intre secretarul general al P.C.B. 

si secretarul general al C.C. al P.C. 
din Grecia

ATENA — Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise tovarășului Ilarilaos 
Florakis un salut tovărășesc și cele 
mai bune urări de sănătate și suc
ces, precum și calde felicitări cu 
ocazia realegerii in funcția de secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia.

Exprimînd sincere mulțumiri, tova
rășul Harilaos Florakis a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut to
vărășesc, urări de sănătate și feri
cire, iar poporului român urări de 
noi succese în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

★
ATENA 18 (Agerpres), — Repre

zentantul P.C.R. la cel de-al XII- 
lea Congres al Partidului Comunist' 
din Grecia, tovarășul Nicolae Con
stantin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central de 
Partid, s-a întîlnit, la Atena, cu A-

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către secretarul 
general al C.C. al P.C. din Grecia 
a tovarășului Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, repre
zentantul partidului nostru la cel 
de-al XII-lea Congres al P.C. din 
Grecia.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu această ocazie s-au relevat cu 
satisfacție bunele relații de prietenie 
și colaborare dintre cele două parti
de și țări și s-a exprimat dorința 
comună de dezvoltare în continuare 
a acestora.

★
postolos-Athanasios Tsohatzopoulos, 
membru al Biroului Executiv al 
Comitetului Central al Mișcării So
cialiste Panelene — PASOK. în ca
drul convorbirii s-a procedat la o 
informare reciprocă privind activita
tea celor două partide pe plan intern 
și internațional.

încheierea Congresului P.C. din Grecia
Tovarășul Harilaos Florakis a fost reales în funcția 

de secretar general al C.C. al partidului
în cadrul dezbaterilor desfășurate 

in plenul celui de-al XII-lea Con
gres al P.C. din Grecia — care s-a 
închsiat la Atena — în legătură cu 
tezele și raportul C.C.. precum și în 
rezoluția politică adoptată s-a pus 
un accent deosebit pe elaborarea li
niei politice a partidului pentru pe
rioada următoare, sintetizată in op
țiunea promovării unei „schimbări 
in direcția socialismului". în ve
derea atingerii acestui obiectiv. P.C. 
din Grecia iși propune să acționeze 
pentru realizarea unei largi coaliții 
a forțelor sociale și politice de stingă 
și progresiste, pentru adincirea pro
cesului de democratizare a țării și 
înfăptuirea unor transformări pro
funde in societatea elenă.

S-a exprimat, totodată, hotărîrea 
P.C. din Grecia de a milita cu fer
mitate pentru o politică de pace. în
țelegere și cooperare în Balcani și 
în Europa, pentru eliminarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune de pe continentul european, 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării.

Noul Comitet Central al partidu
lui a reales pe tovarășul Harilaos 
Florakis in funcția de secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Grecia.

După încheierea lucrărilor congre
sului, la Atena a avut loc o demon
strație de masă la care a luat cu- 
vintul secretarul general al C.C, al 
P.C. din Grecia.

Congresul Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental

Realegerea tovarășului Horst Schmitt în funcția de președinte 
al partidului

BERLINUL OCCIDENTAL 18 (A- 
gerpres). — Cel de-al VIII-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit din 

t Berlinul occidental, care și-a înche
iat lucrările, a adoptat documentele 
supuse dezbaterii, precum și progra
mul de acțiune al partidului pentru 
perioada următoare, in lupta pentru 
apărarea intereselor fundamentale 
ale oamenilor muncii, pentru pace și 
progres social. Congresul a ales noul 
Comitet Central, celelalte organe de 
conducere ale partidului.

în funcția de președinte al parti
dului a fost reales tovarășul Horst 
Schmitt.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general

Pentru o abordare 
datoriei

LIMA 18 (Agerpres). — Luind cu- 
vîntul la o întîlnire cu ziariștii, pre
ședintele Perului, Alan Garcia, a 
reafirmat poziția țării sale de res
pingere a formulelor preconizate de 
instituțiile financiare internaționale 
în legătură cu reglementarea datoriei 
externe a statelor creditate. El a 
subliniat că datoria externă a țărilor 
lumii reprezintă, astăzi, o sinteză a

al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise președintelui Partidu
lui Socialist Unit din Berlinul occi
dental calde felicitări și cele mai 
bune urări în legătură cu realegerea 
sa in această funcție, de către tova
rășul Ion Catrinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., care a reprezentat parti
dul nostru la Congresul P.S.U. din 
Berlinul occidental.

Mulțumind, tovarășul Hotst Schmitt 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros, 
împreună cu urări de sănătate și de 
noi succese în activitatea de mare 
răspundere pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și a statului ro
mân.

nouă a problemei 
externe
injustițiilor din relațiile financiare 
internaționale.

Peru, ca și alte state latino-ame- 
ricane, de pe alte continente, recla
mă o abordare nouă a problemei 
datoriilor externe, o negociere glo
bală in cadrul dialogului Nord-Sud 
intre țările industrializate și cele in 
curs de dezvoltare.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
TĂRII NOASTRE

Peste hotare au avut loc noi manifestări dedicate țării noastre cu 
prilejul zilei de 9 Mai — Ziua independenței de stat a României, 
Ziua victoriei împotriva fascismului și Ziua eroilor patriei.

ROMA 18 (Agerpres). — La Uni
versitatea din Genova a avut loc o 
manifestare culturală în cadrul că
reia au fost evidențiate semnifica
ția proclamării independenței de 
stat pentru dezvoltarea ulterioară 
a țării, precum și realizările ob
ținute de România socialistă in 
toate domeniile de activitate, după 
actul istoric de la 23 August 1944 
și, în mod deosebit, în ultimele 
două decenii, de cînd la conducerea 
partidului și a țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în alocuțiunile rostite, decanul 
Facultății de economie și comerț, 
prof. Vittorio Girotti, și directorul 
Institutului de economie, prof. 
Amedeo Amato, au reliefat rela
țiile româno-italiene, politica de 
pace și colaborare promovată con
secvent de România pe plan inter
național.

A fost inaugurată o expoziție de 
carte românească social-politică, 
economică și științifică, prezentînd 
la loc central opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, pu
blicate în limbi de circulație inter
națională. Sînt expuse, de aseme
nea, lucrările științifice ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu tipărite in limba 
italiană. Expoziția de carte a fost 
donată bibliotecii Institutului de 
economie al Universității din Ge-, 
nova.

A fost prezentată, de asemenea, 
expoziția de fotografii „Imagini 
din România".

Au participat membri ai condu
cerii universității, cadre didactice 
universitare și studenți.

HELSINKI 18 (Agerpres). — La 
Helsinki au fost organizate o reu
niune festivă, precum și o seară 
româno-finlandeză. Au fost evocate 
evenimentele aniversate, scoțin- 
du-se în evidență importanta lor în 
evoluția istorică. a României. Au 
luat parte reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai parti
delor politice și organizațiilor de 
masă, membri ai Asociației de prie
tenie Finlanda—România.

Totodată, în articolele apărute în 
ziarele „Kansan Uutiset" și „So- 
sialdemocratti" cu acest prilej au 
fost evidențiate lupta poporului 
român pentru unitate și indepen
dență națională, realizările dobîn- 
dite de România in anii construc
ției socialismului.

LUANDA 18 (Agerpres). — La 
Centrul „Anibal de Melo" din 
Luanda au fost relevate, in cadrul 
unei conferințe de presă, impor
tanța proclamării independenței 
statului român în istoria poporului 
nostru, pentru dezvoltarea ulteri
oară a României. „Jornal de An
gola" și radioteleviziunea din 
această țară au pus în lumină lupta 
pentru neatîrnare a poporului ro- 
mân. care astăzi trăiește și mun
cește într-o țară cu adevărat li
beră și independentă.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 18 (Agerpres). — Noi ac

țiuni agresive ale forțelor de ocupa
ție au fost înregistrate în sudul Li
banului, în ultimele 24 de ore. Agen
țiile de presă relevă că avioane de 
luptă israeliene au survolat la joasă 
Înălțime zone din regiunea Sai'da și 
taberele de refugiați palestinieni 
Miyeh Miyeh și Ain El-Hiloweh, 
simulind atacuri aeriene. Observato
rii de la Beirut consideră că aceste 
atacuri simulate preced, de regulă, 
raiduri de bombardament reale. De 
la începutul acestui an, astfel de 
raiduri s-au soldat cu peste 200 de 
morți și răniți în rindul populației 
locale.

Pe de altă parte, în zonă au avut 
loc ciocniri intre luptătorii libanezi 
din rezistență și militarii israelieni.

TUNIS 18 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
se pronunță pentru convocarea unei 
conferințe de pace în problema 
Orientului Mijlociu sub egida O.N.U. 
și cu participarea ,cu drepturi depli
ne la ea a O.E.P., singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian 
— se arată în comunicatul difuzat, la 
Tunis, în încheierea lucrărilor reu
niunii Comitetului Executiv al O.E.P. 
O astfel de conferință — se arată in 
document — trebuie să garanteze in
staurarea unei păci sigure și dura
bile în această regiune. Comitetul

Executiv al O.E.P. a exprimat hotă- 
rirea poporului palestinian de a con
tinua lupta împotriva ocupației is
raeliene din teritoriile arabe ocupate, 
de a se impotrivi politicii de opre
siune și teroare a autorităților de 
ocupație împotriva populației de pe 
malul vestic al Iordanului, sectorul 
Gaza și din sudul Libanului — se 
arată in comunicat.

Reuniunea a hotărît crearea, în ca
drul O.E.P., a unor comitete speciale 
de consolidare a relațiilor cu toate 
țările arabe. Comitetul Executiv al 
O.E.P. a adresat, de asemenea, țări
lor arabe un apel privind asigurarea 
condițiilor pentru convocarea unei 
conferințe arabe la nivel înalt.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Parti
dul Mișcarea pentru Schimbare 
(„Șhinui"), ■ de centru, a hotărit 
să se retragă din coaliția guver
namentală din Israel, în semn de 
protest fată de opoziția primului- 
ministru Yitzhak Shamir la ideea 
organizării unei conferințe de pace 
în Orientul Mijlociu. Un purtător'de 
cuvînt al acestui partid a declarat că 
prin această retragere se speră ca 
ministrul de externe, Shimon Peres, 
liderul Partidului Muncii, să pună 
capăt coaliției cu Blocul Likud.

„Shinui" are trei deputați in 
parlament, iar liderul partidului, 
Amnon Rubinstein, deținea portofo
liul Ministerului Comunicațiilor.

VIENA

Consultări neoficiale între 
reprezentanți ai statelor 
participante la Tratatul 

de la Varșovia 
și cei ai țărilor N.A.T.O.
VIENA 18 (Agerpres). — La Vie- 

na. a avut loc o nouă întîlnire in 
cadrul consultărilor neoficiale dintre 
reprezentanții statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și cei ai 
țărilor membre ale N.A.T.O. privind 
reducerea forțelor armate si a ar
mamentelor conventionale, transmite 
agenția T.A.S.S.

Cu acest prilej, statele socialiste, 
subliniind că problemele dezarmării 
europene fac parte integrantă din 
procesul general-european. au a- 
dresat din nou apelul de a se pro
ceda la intensificarea consultărilor 
pentru a se trece cit mai repede la 
elaborarea mandatului viitoarelor ne
gocieri. folosindu-se în acest sens 
cele mai diverse forme, inclusiv 
crearea unor grupuri de lucru de 
redactare.—

Deschiderea sesiunii 
extraordinare a Consiliului 

O.N.U. pentru Namibia
LUANDA 18 (Agerpres). — în ca

pitala R.P. Angola au inceput, luni, 
lucrările sesiunii extraordinare a 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
eveniment care coincide cu aniver
sarea a 20 de ani de la crearea aces
tui organism, învestit cu atribuții de 
autoritate administrativă legala pen
tru teritoriul sud-vest african. Agen
da dezbaterilor cuprinde probleme 
privind situația social-economică și 
politică deosebit de complexă din 
Namibia și măsurile de impulsionare 
a procesului de eliberare a acestui 
teritoriu ocupat ilegal de regimul ra
sist sud-african. Se va avea in ve
dere, între altele, și analiza posibili
tăților de protejare a resurselor na
turale din Namibia, pentru a se îm
piedica jefuirea lor de către regi
mul rasist.

Vizita delegației U.T.C. în R.A. Egipt
CAIRO 18 (Agerpres). — In ca

drul vizitei pe care o întreprinde in 
Republica Arabă Egipt, delegația 
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. âl U.T.C., a avut 
convorbiri cu Abdel Ahad Mohamed 
el Gamal, președintele Consiliului 
Suprem pentru Tineret și Sport, și 
cu Mahmoud Sayed Ahmad el Sherif, 
secretar general al Tineretului Parti
dului Național Democrat din aceas
tă tară.

Cu prilejul întrevederilor au fost 
evidențiate raporturile de prietenie 
și cooperare dintre tineretul român 
și tineretul egiptean, care se dez
voltă. în mod continuu, pe baza 
înțelegerilor convenite la cel mai 
•înalt nivel, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general

U.R.S.S. Testarea rachetei cosmice „Energhia“
MOSCOVA. — în Uniunea Sovie

tică au început testele de zbor și de 
construcție ale unei noi și puternice 
rachete purtătoare universale — nu- 
mită_ „Energhia" — destinată trans
portării pe orbite circumterestre 
atit a navelor orbitale cu utilitare 
multiplă, cit și a unor aparate cos- 
ntice de mare gabarit cu destinație 
științifică și in folosul economiei na
ționale, anunță agenția T.A.S.S. Ra
cheta purtătoare universală, cu două 
trepte, are o masă Ia start de peste 
2 000 tone și este capabilă să trans

porte pe orbită peste 100 tone în
cărcătură utilă.

La 15 mai. ora 21,30 (ora Moscovei), 
de pe cosmodromul Baikonur a avut 
loc prima lansare a acestei rachete 
purtătoare.

începerea cu succes a testelor de 
zbăr și de construcție ale rachetei 
purtătoare „Energhia" — relevă a- 
genția T.A.S.S. — constituie o mare 
realizare a științei și tehnicii sovie
tice, deschide o nouă etapă in dez
voltarea tehnicii racheto-cosmice în 
U.R.S.S. și perspective largi in folo
sirea pașnică a spațiului cosmic.

Alegeri în unele 
landuri din R.F.G.

BONN 18 (Agerpres) — In urma 
alegerilor locale care au avut loc 
duminică in orașul-land Hamburg, 
Partidul Social-Democrat, principa
lul partid de opoziție din R.F.G., 
și-a consolidat poziția în dauna 
Uniunii Creștin-Democrate (U.C.D.), 
membru al coaliției guvernamentale. 
El a obținut 45 la sută din sufragii 
și 55 de locuri din cele 120 cite are 
parlamentul local. (In alegerile an
terioare, care au avut loc în noiem
brie 1986, P.S.D. cîștigase 41,7 Ia 
sută dui voturi și 53 de mandate de 
deputați).

Partidul cancelarului Helmut Kohl 
a pierdut 1,4 la sută din voturi și, 
prin aceasta, cinci locuri. întrunind 
40,5 la sută din voturi și 49 de man
date. După o absență de nouă ani a 
Partidului Liber-Democrat, a revenit 
in landtag, dobîndind 6.5 la sută din 
voturi și opt locuri de deputați. Par
tidului Ecologiștilor i-au revenit 7 
la sută din voturi și opt mandate (cu 
cinci mandate mai puțin).

Și in landul Renania-Palatinat, 
unde au avut loc, de asemenea, 
alegeri locale, creștin-democrații au 
inregistrat o pierdere considerată ca 
semnificativă — de 6,8 procente, ast
fel incit ei nu mai dețin majorita
tea absolută. U.C.D. a obținut 48 de 
locuri in parlament, față de 57 la 
alegerile din 1983. Social-democrații 
au ciștigat in total 40 de mandate, 
liber-democrații — șapte, iar ecolo- 

/ giștii — cinci.
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„Scutul" care aduce primejdia
Cercurile politice și ale opiniei pu

blice internaționale iși concentrează 
atenția, in tot mai largă măsură, a- 
supra posibilității realizării, la ac
tualele negocieri sovieto-americane 
de la Geneva, a unui acord care să 
ducă la eliminarea totală din Euro
pa a rachetelor nucleare cu rază me
die de acțiune, ca urmare a propu
nerii sovietice ca această problemă 
să nu mai fie legată de cea a rache
telor strategice și de programul ame
rican de militarizare a Cosmosului, 
cunoscut sub numele de „Inițiativa 
de apărare strategică" (S.D.I.) sau 
„războiul stelelor". Este știut că 
Uniunea Sovietică și-a completat 
propunerile in acest domeniu cu pre
cizarea că. îndată ce va fi semnat 
un asemenea acord in ce privește ra
chetele cu rază medie de acțiune, 
U.R.S.S. este gata să-și retragă ra
chetele operativ-tactice din R.S. Ce
hoslovacă și R.D. Germană, iar în 
decurs de cîteva luni sau aproxima
tiv un an să lichideze și restul de 
rachete operativ-tactice. Comunica
tele de presă privind desfășurarea 
convorbirilor bilaterale de la Gene
va în cadrul grupului pentru pro
blemele rachetelor cu rază medie de 
acțiune vorbesc constant de „exis
tența unei atmosfere constructive, 
de lucru", in ciuda complicațiilor a- 
părute datorită rezervelor ce au în
ceput să fie prezentate de unii din 
aliații vest-europeni ai S.U.A. din 
N.A.T.O.

Paralel cu aprecierile asupra evo
luțiilor și șanselor negocierilor pri
vind eliminarea eurorachetelor, pas 
Însemnat care ar deschide calea 
unui proces autentic de dezarmare, 
presa americană continuă să se facă 
ecoul controversei pe marginea pro
iectului de militarizare a Cosmosu
lui. în mod deosebit se fac auzite 
poziții critice din partea celor mai 
largi cercuri ale comunității științi
fice și. în general, ale opiniei publi
ce americane. In legătură cu aceasta, 
un puternic semnal de alarmă l-a 
constituit documentul semnat de 
peste 7 000 de profesori si docenți 
de la diferite instituții de invăță- 
mînt superior și din peste 100 de 
laboratoare din Statele Unite — în
tre aceștia și 15 laureati ai Premiului 
Nobel — care au apreciat „Inițiati
va de apărare strategică" ca fiind 
„profund dăunătoare, de natură să

apropie lumea de distrugerea nucle
ară totală".

Ce i-a determinat pe acești repu- 
tați oameni de știință să procedeze 
astfel ? După cum relatează presa a- 
mericană, dincolo de consecințele 
nefaste pe planul escaladării înar
mărilor, ei nu au încredere în fia
bilitatea unui sistem așa de sofis
ticat cum este „S.D.I.", care implică 
amplasarea a sute de sateliți, unii 
de observație și detectare, alții dotați 
cu aparatură laser și arme cineti
ce, mii de arme antirachetă, o im
presionantă „armadă" electronică — 
a cărei punere in acțiune ar fi sub
ordonată deciziei, aproape instanta
nee, a computerelor. Nu de puține 
ori, în ultimii ani. lumea a fost însă 
adusă în pragul distrugerii pentru că, 
„undeva", un computer ori un aparat 
radar dădea indicații greșite, pre
zentînd, de exemplu, stoluri de pă
sări in zbor drept „atacuri cu ra
chete" ! De fiecare dată a interve
nit omul, chemat să judece, să în
drepte greșeala sistemului de com
putere. în cazul S.D.I., intervenția 
omului pare a fi exclusă cu desă- 
virșire. Ca urmare, de Ia hotărîrea 
asupra destinului omenirii tocmai... 
omul este lăsat de-o parte. Totul — 
viața oamenilor, viitorul civilizației, 
al planetei — va depinde de puterea 
de „discernămînt" a unui computer 
sau a unei rețele de computere 1

„Ce s-ar întîmpla, de exemplu, 
dacă unul din sutele de sateliți ai 
programului S.D.I. ar exploda ca ur
mare a unei defecțiuni" — se întrea
bă revista „POLITICAL AFFAIRS", 
„în acest caz — arată publicația a- 
mericană — computerul care contro
lează sistemul militar respectiv, ne- 
putînd stabili că în realitate este 
vorba de o explozie accidentală, ar 
comanda : „Atac 1“ Iar o dată de
clanșat conflictul nu va mai fi po
sibilă nici o corecție. Niciodată — 
continuă revista — programatorii nu 
pot avea certitudinea eliminării tu
turor erorilor posibile de computer. 
Și o astfel de eroare poate determi
na. în ultimă instanță, dispariția în
tregii umanități".

Tocmai de aceea, sporește numă
rul savanților americani, ca și al oa
menilor de știință din alte țări care 
pur și simplu refuză să participe la 
cercetările din cadrul „războiului 
stelelor".

Chiar și cei mai înfocați adepfi ai

programului S.D.I. recunosc faptul 
că această „linie Maginot" spațiala 
nu este „sigură sută la sută". Wil
liam Perry, fost director al Depar
tamentului cercetărilor din cadrul 
Ministerului Apărării, arăta că pină 
și în cazul in care sistemul respectiv 
și-ar dovedi eficiența in proporție de 
95 la sută — ceea ce întrece chiar și 
aprecierile autorilor programului, 
care merg pină la 90 la sută — prin 
„umbrela" spațială ar mai pătrunde 
totuși citeva sute de rachete. Și, 
dacă se are în vedere că fiecare ra
chetă este dotată cu mai multe fo
coase nucleare și că fiecare focos 
dispune de o putere explozivă de ci
teva zeci de ori mai mare decît bom
ba de la Hiroshima, înseamnă că 
„Inițiativa de apărare strategică" 
nu va putea împiedica un holocaust 
atomic. Și atunci se pune întrebarea 
— formulată de ziarul „PEOPLE’S 
DAILY WORLD" : „Pentru ce este 
nevoie să se cheltuiască miliarde de 
dolari ? Ca să se realizeze o umbre
lă găurită ?“

Deosebit de semnificativ este și 
faptul că atitudinile critice la adre
sa S.D.I. au un puternic ecou chiar 
și in rindul membrilor celor două 
camere ale Congresului S.U.A. — 
atit republicani, cit și democrați — 
care s-au pronunțat pentru reduceri 
substanțiale, de peste 2 miliarde do
lari, ale sumelor cerute de Penta
gon pentru „războiul stelelor" in 
anul fiscal 1987—1988. Mai mult decit 
atit : congresmanul Norman Mineta 
a prezentat un proiect de rezoluție 
care interzice folosirea viitoarei sta
ții orbitale în cadrul programului 
„războiul stelelor". La rindul lor. cu
noscute personalități politice, foști 
miniștri ai apărării, ca Melvin Laird, 
Harold Brown și James Schlesinger, 
fostul secretar de stat Cyrus Vance 
și fostul consilier prezidențial pen
tru securitatea națională Brent 
Snowcroft, s-au declarat categoric 
in favoarea „frînării programului 
spatial".

La argumentele oamenilor de ști
ință se adaugă și cele ale economiș
tilor. Citind opiniile unor experti e- 
conomici, „LOS ANGELES TIMES", 
de exemplu, arăta că angajarea în 
cheltuielile suplimentare exorbitante 
implicate de realizarea S.D.I. ar fi 
deosebit de greu de suportat chiar 
și pentru o țară cu o economie dez
voltată ca S.U.A. Unii din susțină

torii proiectului avapsează cifra de 
400—700 miliarde dolari ca reprezen- 
tind costul final al S.D.I. ; din alte 
surse se apreciază că pentru mate
rializarea și punerea în stare opera
țională, în decurs de zece ani. a a- 
cestui sistem sint necesare pes
te 1 000 de miliarde de dolari. Ceea 
ce înseamnă că pe fiecare ame
rican — de Ia sugari pină la cei 
mai vîrstnici — „războiul stelelor" va 
arunca o povară de peste 4 000 de 
dolari. „Este greu să-ți imaginezi pe 
americanii de rind dornici să plă
tească un asemenea preț" — scria 
ziarul britanic „INDEPENDENT". 
Pentru că asemenea poveri finan
ciare suplimentare cetățeanul ameri
can este chemat să le suporte in
tr-un moment cînd in S.U.A. există 
suficiente probleme economice și so
ciale, de la șomaj pină la asistența 
socială nesatisfăcătoare, care iși aș
teaptă rezolvarea.

în același timp, un șir de comen
tarii ale presei americane dezvăluie 
și un alt aspect. După cum este cu
noscut, înarmările au sustras întot
deauna mijloace importante din 
sectoarele civile ale economiei, in 
detrimentul creșterii nivelului de 
trai al popoarelor. în cazul de față, 
al înarmărilor cosmice, aceste im
plicații apar nu numai Ca un „nea
juns inevitabil", dar și ca un scop in 
sine. Strategii „războiului rece", ex
ponenta cercurilor militariste urmă
resc vădit ca proiectele ultracostisi- 
toare de militarizare a Cosmosului 
să constrîngă și „cealaltă parte" să 
se lanseze in această cursă a poveri
lor suplimentare, ingreunindu-se. 
astfel, realizarea obiectivelor de con
strucție pașnică. Că o asemenea sub
minare a dezvoltării altor state s-ar 
face prin creșterea primejdiilor la 
adresa întregii omeniri — aceasta 
este trecut cu vederea de 'exponen
ts unui astfel de curs periculos.

Iată tot atitea motive pentru care 
in S.U.A. se intensifică pozițiile cri
tice și acțiunile de protest impotriva 
„războiului stelelor", evidențiindu-se. 
așa cum sună una din lozincile sub 
care s-au desfășurat și continuă să 
se desfășoare demonstrațiile popu
lare din această primăvară, că. „pro
gramul S.D.I. trebuie lichidat Îna
inte ca el să ducă la lichidarea o- 
menirii".

Nicolae PLOPEANU

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și președintele Partidului Na
țional Democrat, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak, și a relațiilor traditionale 
existente între cele două țări și 
popoare.

în contextul abordării unor pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale, _ a fost subliniată dorința co
mună de a acționa și în viitor in 
direcția sporirii contribuției tinerei 
generații de diferite orientări și 
convingeri politice Ia lupta popoare
lor pentru pace, dezarmare, inde
pendentă națională, o nouă ordine 
economică internațională, soluționa
rea exclusiv pe cale pașnică a tu
turor problemelor litigioase, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Acțiuni și luări de poziție pentru j
* ■ - - - - jîncetarea cursei înarmărilor

In sprijinul lichidării rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Europa 

au început lucrările unei conferințe \ 
la care iau parte 400 de delegați l 
reprezentînd diferite grupări și or- > 
ganizații de luptă pentru pace din i 
R.F.G. ’
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OSLO. într-un interviu acordat 
televiziunii, norvegiene, ministrul 

. apărării al Norvegiei, Johan Jorgen 
I Holst, a declarat că guvernul țării 
' sale sprijină orice eforturi indrep- 
ț tate spre realizarea acordului so- 
. vieto-american cu privire la lichi— 
1 darea rachetelor cu rază medie de 
l acțiune din Europa. Norvegia do- 
' rește distrugerea tuturor, rachetelor 
\ de acest tip, atit sovietice, cit și 
i americane, a declarat ministrul 
1 norvegian.
J BONN. La Koln, sub deviza „Să 
) luptăm pentru pace și dezarmare",
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în intervențiile lor. participanții 
au subliniat Necesitatea intensifi
cării și unirii eforturilor organiza
țiilor antirăzboinice din țară in 
sprijinul unor măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd pe con
tinentul european, unde, în prezent, 
există șanse pentru realizarea unui 
acord privind eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune.

Conferință internațională pe tema 
„Dezarmare și dezvoltare"

STOCKHOLM. — La Stockholm 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
internaționale pe tema „Dezarmare 
și dezvoltare", în cadrul căreia au 
fost discutate diferite aspecte ale 
raportului dintre cursa înarmărilor 
și dezvoltare^ ale urmărilor negati
ve ale cursei înarmărilor asupra 
situației economice internaționale.

Participanții la reuniune au a- 
doptat o declarație care evidențiază

strînsa interdependență dintre pro- .■ 
blemele dezarmării și cele ale dez- » 
voltării. In document se relevă in- i 
tre altele că securitatea nu poate 1 
fi asigurată prin forță militară. 
Primordiale trebuie să fie efortu
rile vizînd lichidarea armei nu
cleare și a altor tipuri de arme de 
distrugere în masă, subliniază de
clarația.

Pentru lichidarea totală 
a armelor de distrugere în masă 

I PARIS. — Comuniștii francezi se 
pronunță ferm în favoarea lichidă
rii complete a armelor nucleare și 
chimice, precum și pentru reduce
rea arsenalelor convenționale — a 
declarat. în cadrul unei reuniuni, la 
Dijon, Georges Marchais. secretar 
general al P.C. Francez. în context, 
el a criticat politica guvernului 
francez de intensificare a cheltuie
lilor militare.
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PARIS. La Jeanville s-a încheiat l
întîlnirea națională a militanților 
pentru pace din Franța, care s-a ț 
desfășurat din inițiativa organiza- i 
ției „Mișcarea pentru pace" din 1 
această țară. Participanții au che- ( 
mat guvernul francez să înceteze 
experiențele nucleare și să sprijine ț 
propunerile privind lichidarea ra- ' 
chetelor cu rază medie de acțiune 
si a celor operativ-tactice din Eu
ropa, relatează agenția T.A.S.S.
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[ Apel la eforturi susținute pentru consolidarea păcii
I > VIENA. Un avertisment asupra 
i tragediilor războiului și un apel la 

eforturi susținute pentru consoli- 
) darea păcii pe planeta noastră 
1 fost lansate de foști deținuți ai 
Șlagărului de concentrare de la

au

Mauthausen, participant la o în
tîlnire in orașul austriac Linz. In 
acest lagăr naziștii au adus cu forța 
din întreaga Europă mii de persoa
ne nevinovate, numărul celor care 
au murit aici fiind de 120 000.

*
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Acțiuni represive

SEUL 18 (Agerpres). — Poliția a 
împrăștiat cu ajutorul gazelor lacri
mogene peste 4 000 de studenți care 
demonstrau în incinta Universității 
din orașul Khangjou cu ocazia îm
plinirii a șapte ani de la gravele 
tulburări care au avut loc în 1980 in 
acest oraș. Cu aceeași ocazie, la 
Seul a avut loc o adunare a studen-

în Coreea de Sud
ților de la Universitatea Yonsei, la 
care au participat citeva mii; de 
persoane. Pentru a împiedica des
fășurarea acestor manifestări, auto
ritățile au concentrat, încă de la 
sfirșitul săptămînii trecute, impor
tante efective militare și polițienești 
in orașele menționate.

GENȚIILE DE PRESA 
e scurt

LA GENEVA s-a deschis luni o 
nouă rundă a negocierilor între ex
perti ai U.R.S.S. și $.U.A. în pro
blema încetării experiențelor nu
cleare, relatează agenția T.A.S.S.

CONGRES. La Havana au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al VII-lea 
Congres al Asociației Naționale a 
Micilor Agricultori (A.N.A.P.) din 
Cuba. Delegații au aprobat direc
țiile de acțiune in cursul actualului 
cincinal (1986—1990), precum și 
normele de funcționare a organi
zației. De asemenea, a fost aleasă 
noua conducere a A.N.A.P. în în
cheiere a luat cuvîntul Fidel Cas
tro, președintele Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, care a evidențiat 
importanta cooperativizării și a 
dezvoltării unor forme superioare 
de producție agricolă.

„DECLARAȚIA DE LA CIUDAD 
DE MEXICO". în capitala Mexicu
lui au luat sfîrșit lucrările Confe
rinței a 16 partide socialiste din 
regiune. „Declarația de la Ciudad 
de Mexico" — difuzată la încheie
rea reuniunii — subliniază necesi
tatea creării unui front comun in 
favoarea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, a suspen
dării plății datoriei externe sau 
decretării unui moratoriu asupra 
datoriei externe. In capitolul con
sacrat aspectelor politice, cei pre- 
zenți Ia intilnire au insistat asupra 
necesității încetării cursei înarmă
rilor, relevînd, în context, impor
tanța propunerilor sovietice in 
acest sens.

PETROLIERUL SOVIETIC „MA
REȘAL CIUIKOV", aflat Ia 35 de 
mile de țărmul Kuweitului, a fost 
avariat de o mină marină. In urma 
exploziei, in corpul petrolierului 
s-a produs o spărtură — anunță 
agenția T.A.S.S. Nu s-au înregistrat 
victime.

DECLARAȚIE. Australia consi
deră că securitatea și stab’litatea 
in regiunea Pacificului de Sud au 
o . importanță fundamentală pentru 
oropria sa securitate — a declarat 
premierul australian Bob Hawke. 
Vorbind la o conferință regională 
ținută la Perth cu participarea unor 
reprezentanți din Vanuatu. Insulele 
Solomon, Samoa de Vest și Insulele

Cook, el a relevat, totodată, hotă- 
rirea Australiei de a 
cooperarea economică 
din zonă. în avantajul 
acestora.

intensifica 
între țările 
reciproc al

ACCIDENT. Potrivit 
transmise de agențiile 
nale de presă din Washington, fre
gata americană purtătoare de ra
chete „Stark" a fost lovită. Ia 85 
mile de Bahrein, de o rachetă lan
sată de un avion irakian. Specialiș
tii de la Pentagon și Departamen
tul de Stat al S.U.A. apreciază că 
nava a fost lovită din greșeală. In 
urma accidentului, 28 persoane din 
rîndurile echipajului au încetat din 
viață, alte 
rute.

unor știri 
internațio-

cîteva fiind date dispă-

Dacă la nivel național 
șomajului este de 11 la

ȘOMAJ. 
procentul 
sută din totalul populației apte de 
muncă, in sudul Italiei el depă
șește 16,5 la sută, iar in unele zone 
chiar 20 la sută, s-a relevat in ca
drul unei conferințe pentru proble
mele sudului Italiei, ce se desfă
șoară la Matera. Participanții au 
cerut guvernului italian să găseas
că soluții viabile urgente proble
melor social-economice din sudul 
țării.

EXPLOZIE. Agenția T.A.S.S. a- 
nunță că la mina „Ceaikino" din 
regiunea Donețk (Ucraina) a avut 
loc o explozie de gaz. soldată cu 
victime omenești. Au fost 
măsuri - de ajutorare a 
minerilor decedați și de 
a urmărilor catastrofei.

luate 
familiilor 
lichidare

NAȚIO-MAREA ADUNARE
NALA A TURCIEI a adoptat un 
amendament la constituția țării, in 
baza căruia vîrsta dreptului la vot 
este redusă de la 21 la 20 de ani. 
iar numărul locurilor in forul le
gislativ este majorat de la 400 la 
450. Totodată, se anulează paragra
ful provizoriu care limita activita
tea foștilor conducători de partide 
.politice active pină în septembrie 
1980.

INCIDENT. Peste ,500 de pasageri 
aflați la brodul unui „Boeing-747". 
aparținind companiei „British Air
ways'', și al unui „Aerobus", al 
companiei „Alitalia", au fost pe 
punctul de a pieri intr-o catastro-

fă. Incidentul s-a consumat deasu 
pra aeroportului Heathrow, de la 
Londra, in momentul in care pri
mul aparat aștepta permisiunea de 
aterizare, iar cel de-al doilea era 
in plină decolare. Datorită prezen
ței de spirit a piloților, ciocnirea a 
fost evitată, avioanele trecind la 
numai cițiva metri distanță unul 
față de celălalt. Pericolul coliziunii 
a fost amplificat de condițiile at
mosferice proaste și de vizibilitatea 
redusă. Autoritățile au deschis o 
anchetă.

~]
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RELAȚII DIPLOMATICE. Gu
vernul R.P.S. Albania și Guvernul 
Iordaniei au căzut de acord să sta
bilească relații diplomatice la nivel 
de ambasadori, măsura fiind luată 
din dorința reciprocă de dezvoltare 
a raporturilor bilaterale, infor
mează agenția albaneză de presă 
A.T.A.

PROGRAM DE DEZVOLTARE 
ECONOMICA. Intr-o declarație fă
cută la o reuniune a Consiliului 
Național al Rezistenței, președin
tele Ugandei, Yoweri Museveni, a 
prezentat un program, eșalonat pe 
patru ani, destinat redresării și 
dezvoltării economiei țării. Scopul 
principal al acestui program este 
crearea unei economii naționale 
independente capabile să supra
viețuiască prin propriile ei mijloa
ce, a spus șeful statului ugandez. 
EI a adăugat că se 
formă monetară.

va realiza o re-

CANDIDATURI, 
sondaj de opinie 
mun de ziarul „New York Times" 
și compania de televiziune „C.B.S.", 
Jesse Jackson, cunoscut militant 
pentru drepturile civile ale negri
lor americani, se află in fruntea 
candidaților pentru obținerea în
vestiturii Partidului Democrat in 
vederea alegerilor prezidențiale din 
1988. Din partea democraților can
didează la învestitură alte șapte 
personalități, printre care guver
natorul statului Massachusetts, 
Michael Dukakis.

Potrivit unui 
efectuat în co-

I

PROTEST. Congresul Național 
African (A.N.C.) a dat publicității 
la Lusaka o declarație in care con
damnă regimul rasist de la Preto
ria pentru atacul comis, la 17 mai, 
împotriva clădirii ce adăpostește 
Oficiul A.N.C. din capitala zimbab- 
weană, Harare. Atacul — se spune 
în declarație — se inscrie in cam
pania de teroare lansată la sfir
șitul anului trecut de autoritățile 
sud-africane împotriva oficiilor 
A.N.C. de Ia Lusaka, Gaborone, 
Maputo și din alte capitale.
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