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PRODUCȚIA FIZICĂ
— realizată ritmic, integral, 

la toate sortimentele!
De la începutul anului si Dină în prezent, oamenii muncii din indus

tria municipiului Zalău au obținut importante succese în activitatea pro
ductivă. realizînd lună de lună sarcinile de plan la producția fizică. La 
unele sortimente, printre care armături industriale din fontă si otel, 
sirmă. semiconductori din cupru, mobilier, țesături din in. fire de bum
bac s.a.. s-au obținut chiar insemnate depășiri de plan. Totuși, la unele 
produse, cum ar fi țevile si anvelopele, planul nu a fost îndeplinit ritmic 
Si integral. Comitetul județean de partid. împreună cu factorii de răs
pundere din cadrul ministerelor și centralelor de resort, analizînd in 
lumina indicațiilor subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la consfătuirea de lucru pe probleme economice de 
la C.C. al P.C.R.. au stabilit un program mobilizator de măsuri, menit să 
dpcă la recuperarea restantelor pînă la sfîrșitul primului semestru si 
să asigure îndeplinirea in cit mai bune condiții a planului la producția 
fizică pe întregul an.

Cum sint transpuse in practică măsurile stabilite ? Care sint proble
mele ce trebuie soluționate neintirziat pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a planului de producție ? Ce acțiuni trebuie initiate in con
tinuare ? — iată citeva din întrebările la care am căutat să găsim răspuns 
în sondajul de azi al „Scînteii" efectuat în citeva reprezentative unități 
economice din municipiul Zalău.

APROVIZIONAREA RITMICA CU 
MATERII PRIME — O PROBLEMA 
ESENȚIALA. Despre Întreprinderea 
de conductori electrici emailați din 
Zalău se spune că este unitatea „si
derurgică" a industriei electrotehnice 
românești. Afirmație întemeiată in 
mare măsură, dacă avem în vedere 
că aici, de-a lungul unui foarte com
plex flux de fabricație — laminare- 
trefilare-emailare — se execută, 17 
familii de produse, în peste 1 200 de 
sortotipodimensiuni destinate indus
triei electrotehnice și exportului, 
înainte de a prezenta rezultatele 
obținute de colectivul de aici, se cu
vine subliniat faptul că 12 dintre 
produsele realizate în întreprindere 
sint de nivel mondial, iar 5 la nivel 
mondial ridicat. Și încă un amănunt. 
Recent a fost asimilat un nou pro
dus : conductorul de bobinaj ultra- 
subfire de 30 microni, produs pe care 
nu-1 mai execută în lume decît două 
firme. Care este stadiul îndeplinirii 
planului la producția fizică ?

— După patru luni am realizat su
plimentar 167 tone conductori de 
bobinaj, sirmă laminată de cupru și 
sirmă trefilată de cupru — ne spune 
tovarășul loan Sitaru. inginerul-șef 
al întreprinderii. Preliminăm o ușoa
ră depășire și în luna mai.

Dar să vedem cum se desfășoară 
concret activitatea într-un sector de 
bază al unității — secția laminor. 
Practic, aici activitatea este organi
zată și se desfășoară în flux con
tinuu, pe o instalație deosebit de 
complexă. Mai exact, materia primă, 
după ce este introdusă în cuptoarele 
de topire, trece printr-o etapă de 
menținere la o temperatură constan
tă, apoi urmează turnarea continuă și 
laminarea propriu-zisă. Apare lim
pede că orice necorelare apărută in
tr-un singur loc de muncă pricinuieș- 
te greutăți „în lanț" celorlalte sec
toare.

— Intr-adevăr, așa stau lucrurile 
— tine să sublinieze inginerul Aurel 
Creț, șeful secției. Problema esen-

Sondajul Scjllt6ii 
în actualitatea 

economică
tială pentru noi o constituie asigu
rarea materiei prime, fără de care, 
oricîte eforturi am face, planul nu 
poate fi îndeplinit. Lipsa de ritmici
tate în aprovizionarea cu materii 
prime reprezintă principalul impedi
ment. în prima decadă a lunii mai 
am primit numai 200 de tone de 
cupru electrolitic, în a doua 1 000 de 
tone, iar în ultima decadă urmează 
să primim 2 300 de tone.

Ce consecințe are acest „sistem" 
de aprovizionare este lesne de în
țeles. Cînd într-o decadă se pri
mește de zece ori mai multă materie 
primă decit în alta, este evident că 
producția nu se poate desfășura rit
mic- Iată de ce, pentru desfășurarea 
echilibrată a producției în toate cele 
trei decade ale lunii, furnizorii de 
materii prime au obligația să livreze 
materiile prime conform contractelor 
încheiate. Aceasta pentru a se evita 
supraaglomerarea. încărcarea nejudi- 
cioasă a utilajelor și instalațiilor 
din cadrul acestei unităti, care, la 
rîndul ei. trebuie să își onoreze rit
mic. nu la finele lunii, comenzile în
cheiate.

IN CENTRUL ATENȚIEI — 
SCURTAREA REPARAȚIILOR LA 
LAMINORUL DE ȚEVI. La între
prinderea de țevi din Zalău se înre
gistrează o situație aparent parado
xală. După patru luni, în timp ce 
planul la laminatele finite pline este 
depășit cu 774 de tone, la țevile la
minate la cald se înregistrează o 
restanță de circa 6 800 tone. Expli

cația acestui fapt este destul de 
simplă. Colectivul întreprinderii nu 
a reușit să-și realizeze planul la țevi 
din cauza lipsei de țagle pe care tre
buia să Ie livreze Combinatul side
rurgic Hunedoara.

— Este adevărat, în primele luni 
ale acestui an unitățile siderurgice 
furnizoare de tagle s-au confruntat 
cu o serie de dificultăți datorate 
condițiilor grele ale iernii, restric
țiilor în alimentarea cu energie elec
trică — ne spune tovarășul Nicolae 
Maier, directorul întreprinderii. Iată 
însă că nici în aprilie și nici în mai 
situația livrărilor nu s-a îmbunătățit, 
în aceste condiții, avînd și acordul 
Ministerului Industriei Metalurgice și 
al centralei de resort, am fost obli
gați să începem reparația anuală, 
în devans, la laminorul de țevi. 
Am luat toate măsurile tehnice 
și organizatorice pentru ca repa
rațiile să fie finalizate într-un 
termen cit mai scurt. în acest sens, 
se cuvine subliniat sprijinul efectiv 
pe care l-am primit din partea în
treprinderii metalurgice Aiud. combi
natelor siderurgice din Cîmpia Tur- 
zii, Hunedoara și Galați, care au de- 
.tașat muncitori și specialiști la 
Zalău pentru a contribui la scurta
rea reparațiilor, la efectuarea îmbu
nătățirilor constructive la laminorul 
reductor-alungitor și montarea unui 
microprocesor adaptat la acest sub- 
ansamblu.

Cum este organizată și cum se des
fășoară activitatea de reparații la 
laminorul de tevi ? Aici. în aceste 
zile lucrează în schimburi prelungite 
peste 800 de muncitori. Se verifică 
fiecare reper, fiecare subansamblu 
in parte. S-au întocmit grafice de 
reparații pe fiecare subansamblu. 
Cele mai mari forțe sint concentra
te la cuptorul cu vatră rotativă, uti- 
laj-cheie de care depinde finalizarea 
operativă a întregii reparații. Pes
te tot se muncește intens, cu a- 
tenție și grijă pentru calitate. Un 
singur exemplu in acest sens ni se 
pare edificator. La cuptorul cu vatră 
rotativă al laminorului pentru încăl
zit țagle se lucrează la înlocuirea 
cărămizilor arse. Pentru că reparația 
trebuie făcută într-un timp cit mai 
scurt, nu s-a procedat la răcirea for
țată a cuptorului, ceea ce ar fi dus 
la stricarea întregii vetre, ci s-au 
montat ventilatoare la gurile cupto
rului. astfel încît oamenii să poată 
lucra si la temperaturi mai înalte, 
întregul colectiv, hotărît. să execute 
într-un timp record reparația lami
norului de tevi. este animat de do
rința de a recupera grabnic toate 
restantele la producția de tevi. Pen
tru aceasta, este necesar însă ca li
vrările de tagle de la C.S. Hunedoa
ra să crească, asigurîndu-se un stoc

MEHEDINȚI ; Cărbune 
peste prevederi

Hotăriți să ciștige și in acest 
an întrecerea intre colectivele 
de muncă din bazinul carbonifer 
al Mehedințiului, minerii de la 
Zegujani obțin zi de zi sporuri 
tot mai mari de producție. O 
atenție deosebită se acordă fo
losirii la indici superiori a ma
șinilor și instalațiilor din dota
re, reducerii perioadelor de re
vizii planificate. întăririi ordi
nii și disciplinei. în ritm susți
nut se acționează și pentru des
chiderea de noi fronturi de lu
cru in vederea menținerii în 
continuare a unor ritmuri înal
te de extracție din subteran. 
De la începutul anului și pină în 
prezent, producția obținută pes
te plan a ajuns la 30 000 tone 
cărbune. (Virgiliu Tătarul.

IALOMIȚA : Succese 
în modernizarea 

producției
Prin modernizările ce au fost 

aduse unor instalații de la 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice Slobozia s-a realizat un 
spor de producție-marfă in va
loare de 5,5 milioane lei și re
ducerea cheltuielilor totale cu 
5,6 milioane lei. La întreprinde
rea pentru materiale sport-cam- 
ping Urziceni. prin introducerea 
măsurilor prevăzute în progra
mul de modernizare a produc
ției s-a reușit de la începutul 
anului o creștere a producției- 
marfă cu 5,8 milioane lei. De 
asemenea, prin introducerea 
măsurilor de modernizare la 
procesele de fabricație de la în
treprinderea județeană de mo- 
rărit și panificație s-a realizat o 
producție-marfă suplimentară în 
valoare de 6,4 milioane lei și 
economii de materii prime și 
energie electrică în valoare de 
1,5 milioane lei. (Mihai Vișoiu).

VASLUI : Produse 
suplimentare la export
Preocupîndu-se stăruitor de 

realizarea la înalti parametri 
calitativi a producției destinate 
partenerilor de peste hotare, li
vrarea ei ritmică. înainte de 
termen, colectivul de muncitori, 
ingineri si tehnicieni de la 
Combinatul de fire sintetice 
..Moldosin" din Vaslui a expe
diat peste prevederi parteneri
lor de peste hotare, in perioada 
care a trecut din acest an. pro
duse moderne, într-o largă pa
letă sortimentală. în valoare de 
peste 7 milioane lei.

— Aceste remarcabile rezul
tate — ne spune inginerul Dorin 
Baciu, directorul tehnic al uni
tății — au drept suport buna 
organizare și desfășurare a 
muncii. înnoirea și moderniza
rea produselor realizate opera
tiv. măsuri care ne dau posibi
litatea ca sarcinile contractuale 
din perioada următoare cu par
tenerii noștri din cele peste 20 
de țări ale lumii să fie îndepli
nite în mod ritmic si chiar în 
avans. (Petru Necula).

(Continuare în pag. a V-a)
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Mai multă fermitate in acțiunea de generalizare a experienței pentru

COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
In ansamblul strategiei stabilite de condu

cerea partidului pentru dezvoltarea unei agri
culturi moderne, intensive, de mare productivi
tate, corespunzătoare cerințelor înfăptuirii 
obiectivelor noii revoluții agrare, punerea in 
valoare deplină a întregului fond funciar al 
țării reprezintă o sarcină primordială. In acest 
scop, înfăptuirea Programului național de creș
tere a suprafeței agricole și arabile, de irigații, 
desecări și combatere a eroziunii solului și, ca 
parte integrantă a acestuia, a Programului pri
vind organizarea teritoriului, introducerea asola- 
mentelor și creșterea fertilității solurilor - pro
grame elaborate sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - constituie o direcție de 
acțiune prioritară, hotâritoare pentru obținerea 
de producții agricole constant ridicate, sigure 
și stabile.

Ridicînd problemele folosirii depline și creș
terii continue a potențialului productiv al pă- 
mîntului - avuția cea mai de preț a țării - la 
rangul de politică de stat, secretarul general 
al partidului a subliniat în repetate rînduri ne
cesitatea generalizării pe scară largă a meto
delor și tehnologiilor de lucru moderne, ca și a 
experienței înaintate existente in acest dome
niu, ele constituind o condiție esențială pentru 
reușita întregii acțiuni. In acest context se în
scriu și sarcinile de o deosebită însemnătate 
trasate de secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitei de lucru efectuate în toamna 
anului 1982 la Stațiunea centrală de cercetări 
pentru combaterea eroziunii solului din Perieni, 
județul Vaslui. Cu acel prilej s-a stabilit 
ca in fiecare județ să se organizeze cite 
un centru puternic, după modelul de la Perieni. 
„Urmează ca în anii viitori - sublinia secre
tarul general al partidului — să trecem la pro
grame in toate județele, astfel ca, pe pante, să 
executăm lucrările numai pe baza acestei 
experiențe foarte bune - ceea ce va pune in 
valoare citeva milioane de hectare, va opri 
procesul de eroziune a solului și va duce la o 
creștere puternică a producției agricole". Aces
te indicații porneau de la cerința majoră de a 
pune în valoare întinse zone cu terenuri în 
pantă afectate de eroziune, care în țara noastră 
ocupă circa 5,3 milioane de hectare, dar și de 
la experiența stațiunii din Perieni, care a de
monstrat cît de mult se poate obține de pe 
asemenea terenuri cînd acestea sint lucrate
după regulile științei.

PRIMIRIIU HfflîOl NICOLflt CEAUSESCU
Mareșalul V.G. Kulikov

J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, pe mareșalul Uniunii Sovietice, 
V. G. Kulikov, comandant-șef al 
Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, și pe generalul de armată 
A.I. Gribkov, șeful Statului Major

al Forțelor Armate Unite, care au 
efectuat o vizită în țara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise cu acest prilej, 
din partea tovarășului Mihail 
Gorbaciov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, un cor
dial salut, împreună cu cele mai 
bune urări.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se

transmită tovarășului Mihail Gorba
ciov salutul său călduros și cele mai 
bune urări.

A avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă tovără
șească.

La întrevedere au participat gene
ral-colonel Vasile Milea, ministrul 
apărării naționale, și general-maior 
Ștefan Gușă, prim-adjunct al minis
trului și șef al Marelui Stat Major.

secretar general al C.C.
Nayef Hawatmeh,

al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, pe 
Nayef Hawatmeh, secretar general 
al Comitetului Central al F.D.E.P., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
efectuează o vizită in țara noastră.

Oaspetele-a mulțumit pentru în
trevederea acordată, pentru posibili
tatea oferită de a ne vizita din nou 
țara și de a se reîntîlni cu secretarul

general al Partidului Comunist 
Român.

Secretarul general al C.C. al 
F.D.E.P. a dat p înaltă apreciere 
preocupării permanente a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru solu
ționarea situației din Orientul Mij
lociu, inclusiv pentru rezolvarea pro
blemei palestiniene.

In timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
s-au evidențiat bunele raporturi de

prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre cele două partide, dintre po
poarele român și palestinian, precum 
și dorința comună de a extinde con
tinuu aceste relații.

S-a procedat la un schimb de pă
reri referitor la unele aspecte ale 
actualității politice internaționale, 
acordîndu-se o atenție deosebită evo- 
luției situației din Orientul Mijlociu
(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul american Ronald
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe 
ambasadorul Ronald Lehman, șeful 
grupului de negociatori ai S.U.A. 
pentru armele strategice la tratati
vele sovieto-americane de la Geneva, 
care a efectuat o vizită in țara 
noastră.

în timpul întrevederii, oaspetele 
a informat despre stadiul și perspec
tivele tratativelor sovieto-americane

privind armele strategice, despre po
ziția S.U.A. în această problemă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că în condițiile actuale, cînd 
situația internațională este deosebit 
de gravă ca urmare a cursei înar
mărilor, a acumulării de noi și noi 
arme de distrugere în masă și, in 
primul rind, a armelor nucleare, este 
necesar de a se depune. în conti
nuare, eforturi susținute, și de o

Lehman
parte și de alta, pentru a se ajunge, 
pe baza propunerilor avansate, în
tr-un timp cit mai scurt, la reali
zarea unor acorduri corespunzătoare, 
reciproc acceptabile, privind redu
cerea și eliminarea tuturor armelor 
nucleare, trecerea la dezarmarea ge
nerală și totală.

La primire a participat loan Totu, 
ministrul afacerilor externe.

A fost de față Roger Kirk, am
basadorul S.U.A. la București.

Au trecut mai bine de patru ani și jumăta
te și se poate afirma cu deplin temei că in 
acest interval indicațiile și sarcinile secretaru
lui general al partidului au constituit un ve
ritabil program de muncă pentru întreaga țară. 
Au fost elaborate programe naționale de îmbu
nătățiri funciare, în cadrul cărora combaterea 
eroziunii solului ocupă un loc distinct. Au fost 
înființate perimetre etalon în toate județele 
cu terenuri în pantă unde se aplică procedeele 
antierozionale de la Perieni și s-au întocmit 
programe de generalizare a acestor procedee 
pe întreaga suprafață afectată din aceste ju
dețe. Asigurarea unor însemnate fonduri bănești 
și a unei puternice baze tehnice și materiale 
a permis ca in intervalul ce a trecut lucrările 
de amenajare antierozîonală să se execute pe 
mai mult de 500 000 hectare. Dar sarcinile din 
acest domeniu sînt încă deosebit de mari, mai 
ales că terenurile care au rămas de amenajat 
prezintă problemele cele mai dificile de so
luționat. Tocmai de aceea, în continuare, 
trebuie să se acționeze cu forțe sporite, prin 
unirea eforturilor tuturor factorilor care într-un

fel sau altul contribuie la înfăptuirea sarcinilor 
privind combaterea eroziunii solului pe toate 
terenurile afectate de acest fenomen.

Un recent schimb de experiență, ce s-a 
bucurat de o largă participare - specialiști din 
producție și cadre de conducere de la organele 
agricole de specialitate din toate județele cu 
terenuri în pantă și de la organele agricole 
centrale - organizat de Secția propagandă a 
C.C. al P.C.R., împreună cu Ministerul Agricultu
rii și Academia de Științe Agricole la Stațiunea 
centrală de cercetări pentru combaterea eroziu
nii solului din Perieni, a avut ca scop tocmai 
de a evidenția ceea ce s-a făcut bun in acest 
domeniu, de a pune în evidență metodele și 
procedeele folosite aici, de a extrage ce este 
comun, pentru că există o mare diversitate de 
condiții de la o zonă la alta, și de a nominaliza 
pe un plan mai larg unele probleme a căror 
soluționare depășește posibilitățile unui județ.

ÎN PAGINA A III-A a ziarului consem
năm citeva din concluziile prilejuite de 
acest amplu schimb de experiență.

Alt timp măsoară astăzi 
ceasul din turnul Sighișoarei...
Sighișoara... Pentru cei 

peste 100 000 de turiști 
care vin aici în fiecare an, 
numele așezării de pe Tîr- 
nava Mare este numele 
unui oraș-muzeu — entu
ziaștii săi admiratori, 
români sau străini, confe- 
rindu-i atribute din cele 
mai măgulitoare, numin- 
du-1 „perlă a Tîrnavei" sau 
„mărgăritar al Transilva
niei". Atribute deloc in- 
tîmplătoare dacă avem în 
vedere valoarea și bogăția 
inestimabilă a monumente
lor sale istorice și arhitec
tonice ; la intrarea in oraș 
vizitatorului i se relevă, în
tr-un splendid cadru natu
ral, imaginea panoramică 
a cetății, cea mai frumoasă 
și bine conservată așezare 
transilvană a evului me
diu, locuită în întreaga pe
rioadă a existenței sale de 
peste 700 de ani. Urcînd în 
cetate prin străduțe în
guste. cotite, mărginite de 
ziduri înalte și tocite de 
vreme, din cupola turnului 
cu ceas — Turnul porții, 
înalt de 64 de metri, care 
din 1898 găzduiește Muzeul 
de istorie al orașului — se 
deschide o priveliște in- 
cîntătoare, puțind fi eva
luată adevărata dimensiune 
a Sighișoarei contempora
ne, orașul în care trecutul 
se îngemănează cu prezen
tul la tot pasul. Și cu vii
torul.

Dacă Muzeul de istorie 
sau alte clădiri monumen
tale adăpostesc între zidu
rile lor un timp milenar, 
municipiul Sighișoara este, 
asemenea altor localități

din România socialistă, o 
adevărată expoziție a îm
plinirilor din ultimii 22 de 
ani, a saltului uriaș reali
zat. Salt vizibil, așa cum 
vom vedea, nu numai în 
dezvoltarea economico-so- 
cială a localității, ci și în 
viața oamenilor, care s-au 
împlinit profesional și 
uman o dată cu orașul. Iată 
cițiva dintre ei. Miiller 
Giinther este un „băștinaș"

urmat profesia și lucrează 
tot la „Nicovala", în ace
lași atelier cu mine, iar cel 
mic este elev la liceul in
dustrial. Cîștigăm bine, iar 
din munca mea și a soției 
ne-am construit, cu cițiva 
ani în urmă, o casă coche
tă cu gospodărie în care 
creștem și animale. Bineîn
țeles, ca noi sînt mulți în 
Sighișoara. Este încă o do
vadă că in România toți
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al Sighișoarei, cum se zice 
„născut-crescut" aici :

— întotdeauna mi-am 
dorit să am o meserie pe 
care să o stăpinesc la un 
Înalt nivel profesional — 
ne spune el. Datorită apli
cării consecvente a politicii 
Partidului Comunist Român 
de dezvoltare armonioasă și 
echilibrată a tuturor zone-' 
lor țării și, totodată, grijii 
deosebite pentru ridicarea 
nivelului material și spiri
tual al tuturor fiilor pa
triei. Sighișoara mi-a ofe
rit din plin această posi
bilitate. Din 1964, cind am 
absolvit școala profesiona
lă, lucrez, fără întrerupere, 
în meseria de turnător-for- 
mator, la întreprinderea 
„Nicovala". Aici am cu
noscut-o pe viitoarea mea 
soție, și ea sighișoreancă și 
tot muncitoare, la între
prinderea „Tîrnava". Avem 
doi băieți. Cel mare mi-a

cetățenii, fără deosebire de 
naționalitate, se bucură în 
mod egal de binefacerile 
socialismului.

Destine asemănătoare au 
mulți sighișoreni. Inclusiv 
cei care au devenit șighi- 
șoreni prin... adopțiune. 
Cum este cazul tehnicianu- 
lui-mecanic Mihail Onescu, 
originar din Drăgănești- 
Olt. dar care se consideră 
sighișorean de vreme ce 
lucrează aici de 29 de ani, 
la întreprinderea de știclă- 
rie și faianță. Adică, exact 
de la data punerii in func
țiune a acestei mari uni
tăți. Pe atunci, în 1958, 
Sighișoara avea circa 20 000 
de locuitori. Acum are 
ceva mai mult de 42 000. 
Această creștere, evident, 
nu poate fi pusă exclusiv 
pe seama sporului natural. 
Ea este, în primul rînd, 
efectul. industrializării ma
sive, realizate, cu precăde-

re, in ultimii 22 de ani, 
cînd orașului i-a fost ne
cesar un adaos de forță de 
muncă pe care și-a atras-o 
și din alte localități. Iar 
Mihail Onescu face parte 
din cei veniți ca să-și clă
dească aici un rost in viață. 
Rost pe care și l-a clădit 
acolo unde era nevoie de 
el, lucrînd, rînd pe rînd, ca 
muncitor Ia prepararea 
pastei, ca brigadier, tehni
cian la controlul tehnic de 
calitate sau în sectorul me- 
cano-energetic. într-un cu- 
vint. a crescut o dată cu 
fabrica si s-a format o dată 
cu ea.

— Pe vremea cînd m-am 
însurat — spune el — se 
construiau în Sighișoara 
primele blocuri. Erau pu
ține și nu puteam spera să 
primesc și eu o locuință. 
Așa că m-am apucat să-mi 
construiesc una in zona 
Cornești. Acum ar fi alt
ceva. Cum vedeți, orașul 
s-a transformat, au apărut 
nu numai întreprinderi noi, 
ci și cartiere întregi de 
blocuri.

într-adevăr, străvechile 
îndeletniciri ale breslelor 
sighișorene, eminamente 
manuale, au coborît din 
turnurile cetății (al tăbăca- 
rilor, cositorarilor, frînghie- 
rilor, cojocarilor, croitori
lor, cizmarilor, fierarilor 
etc.) și s-au redimensio- 
nat in mari și moderne uni
tăți economice care poar
tă azi cu mindrie în țară
(Continuare în pag. a V-a)
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îndatorire primordială a tuturor colectivelor muncitorești
In ziarul „Scînteia“ din 21 mai a.c. am prezentat prima parte a dezba

terii organizate împreună cu Ministerul Industriei Electrotehnice pe tema 
aplicării sistemului de asigurare a calității, la care au participat specia
liști cu preocupări deosebite in acest domeniu. Continuăm astăzi relatarea 
dezbaterii.

In atenție, cîteva măsuri 
organizatorice eficiente

Red : S-a desprins pină acum ce
rința unificării concepțiilor si elabo
rării unei gindiri unitare in legătură 
cu abordarea sistemului de asigurare 
a calității. Ce considerați că trebuie 
întreprins in această privință ?

Dr. ing. Dan Stoichițoiu : „Pe linia 
asigurării calității, merită subliniată 
inițiativa Ministerului Industriei E- 
lectrotehnice de a înființa un colec
tiv central de asigurare a fiabilității, 
cu sarcini de îndrumare și coordona
re.' în acest cadru s-au realizat patru 
normative de fiabilitate, s-a organi
zat și- o întilnire pe țară cu specia
liști în domeniu, deci există unele 
rezultate. Dar se resimte necesitatea 
ca, la nivel național, și nu numai de
partamental. să se asigure coordo
narea și direcționarea acestei acti
vități".

Ing. Julien Brațu : „Pentru ca 
această activitate să fie eficientă, 
este necesară crearea unui cadru or
ganizatoric adecvat funcției calității 
din întreprindere. Pornind tot de la 
această premisă, în Centrala indus
trială de electronică și tehnică de 
calcul, in care lucrez, se acționează 
pe trei direcții principale : 1) dez
voltarea pe orizontală a actualelor 
compartimente C.T.C., prin înființa
rea unor colective de asigurare a ca
lității, cu sarcini de supraveghere in 
cercetare-proiectare și în testarea și 
calificarea personalului ; 2) ridicarea 
reprezentării funcției calității prin 
includerea conducătorului comparti
mentului de calitate în biroul execu
tiv al consiliului oamenilor muncii 
din întreprindere ; 3) constituirea, 
în fiecare întreprindere, a unei bănci 
de date și a unui circuit informa
țional privind istoria calității produ
selor fabricate, pornind de la repe
rele și materialele folosite. împle- ■' 
montarea sistemului de asigurare a 
calității în unitățile centralei a in
ceput în 1986 și se desfășoară pe baza 
unui program în patru etape : de 
inițiere, de organizare, de implemen
tare propriu-zisă și de perfecționare 
și dezvoltare a sistemelor de asigu
rare a calității. Ultima etapă esti
măm să o demarăm în cursul anului 
viitor".

ganizare a întreprinderii, în nivelul 
la care este reprezentată funcția ca
lității — atît sub aspect organizato
ric, cit și funcțional, al puterii de 
decizie : conducătorul compartimen
tului de calitate trebuie să aibă po
sibilitatea de a influența direct toa
te componentele fluxului productiv, 
mergind pină la calitatea persona
lului. astfel incit acesta să fie optim 
filasat pentru realizarea produsului, 

n prezent, șeful serviciului C.T.C. 
depinde de audiența pe care reu
șește să o obțină în fața conducăto
rului unității, iar acesta la rîndul 
său este de multe ori prea impreg-

tuală, de civilizație. Prin această 
prismă, trebuie mult mai clar defini
te conținutul noțiunii și instrumen
tarul de tehnici și metode necesare 
pentru atingerea obiectivelor siste
mului de asigurare a calității, astfel 
incit fiecare membru al societății să 
fie pe deplin conștient de ceea ce 
reprezintă aceste obiective, să știe 
de ce face ceea ce trebuie să facă el 
însuși pentru realizarea calității și 
pentru asigurarea acesteia. Un filo
zof oriental spunea că. dacă s-ar 
naște din nou. ar incepe cu limba
jul. Cred că și în domeniul calității 
trebuie să începem cu o clarificare 
a noțiunilor, cu unificarea limbaju
lui. în prezent, în folosirea unor ter
meni precum verificare, control, se 
constată o surprinzătoare impreci
zie, dăunătoare obiectivului stabilit".

Opinii și propuneri privind extinderea 
sistemului de asigurare a calității (ii)

Îmbinarea studiului cu experiența practicii

de partid nou alese

Problema-,.cheie" - 
recunoașterea și exercitarea 

funcției calității
Red : Care sînt aspectele cele mai 

importante asupra cărora trebuie 
stăruit la implementarea sistemului 
de asigurare a calității ?

Ing. Julicn Bratu : „Cred că pro- 
blema-cheie constă în modul de or-

nat de presiunea sarcinilor cantita
tive pentru a mai fi receptiv și la 
alte aspecte ale producției. Este vor
ba de o situație paradoxală, intru- 
cît, in fond, nu există o opoziție 
cantitate-calitate : in practica noas
tră și in cea existentă pe plan mon
dial s-a dovedit că preocuparea sus
ținută pentru asigurarea și ridicarea 
calității conduce la sporirea produc
tivității muncii cu pină la 30 la sută! 
In această privință, in țara noastră 
există o experiență care demonstrea
ză clar avantajele recunoașterii func
ției calității între celelalte funcții ale 
întreprinderii. Este vorba de între
prinderea Romcontrol Data, unde, 
alături de director, director comer
cial, tehnic, contabil-șef, există și un 
director al calității, care are sarcina 
de a promova strategia de asigurare 
a calității în întreaga activitate eco
nomică a unității".

Ing. Irinel Popescu : „Este foarte 
adevărat că nu putem avea calitate 
dacă ne ocupăm numai de cantitate. 
Concepția conducerii întreprinderii 
în legătură cu problema calității 
este hotărîtoare. Nu este vorba nu
mai de realizarea efectivă, respon
sabilă a controlului tehnic de calita
te, cit mai ales de garantarea, de de
monstrarea calității ce se obține prin 
aplicarea perseverentă a programu
lui de asigurare a calității. în cazul 
în care conducătorul intreprinderii 
nu înțelege și a doua latură, insepa
rabilă, a procesului de producție, și 
anume cea calitativă, sistemul de 
asigurare a calității nu are nici o 
șansă de a fi implementat. Aceasta, 
pe de o parte. Pe de altă parte, so
cietatea în care caliiatea apare ca 
obiectiv fundamental se plasează, în 
mod evident, pe un alt nivel, supe
rior, de cultură materială și spiri-

Recomandâri necesare 
pentru precizarea atribuțiilor 

și sporirea răspunderii
Dr. ing. Ulrich Wiener : „Schim

barea mentalității in ceea ce privește 
calitatea este o necesitate imperi
oasă, iar noi trebuie să adoptăm o 
poziție fără echivoc : problema sis
temului de asigurare a calității nu 
poate fi în nici un fel subordonată 
altor sarcini, ea este esențială pen
tru economia românească".

Red : Concret, cum vedeți rezolva
rea acestei probleme in condițiile 
specifice activității din țara noastră ?

Dr. ing. Ulrich Wiener : La noi, 
Congresul al XIII-lea al partidului 
a stabilit sarcini concrete pentru ca 
in acest cincinal o proporție impor
tantă din produsele fabricate să fie 
realizate la nivel mondial. Ar trebui 
ca organele de sinteză pe scara na
țională să stabilească un nomencla
tor de produse de importanță majoră
— pe lingă cele nucleare, care bene
ficiază deja de un statut diferențiat
— și, incepînd cu aceste produse, 
să construim sisteme adecvate de 
asigurare a calității, pe baza unui 
cadru legal corespunzător. Avem o 
lege a calității produselor, dar aceas
ta vizează controlul, și nu asigurarea 
calității, pentru care se simte ne
voia unei reglementări adecvate. In
spectoratul General de Stat pentru 
Controlul Calității Produselor ar tre-

bui, de asemenea, să se ocupe mai 
insistent de elaborarea unor norma
tive unitare, funcționale la toate ni
velurile, privind sistemele de asigu
rare a calității, aplicabile în institute 
de cercetări, in centrale și. întreprin
deri industriale".

Dr. ing. Dan Stoichițoiu : „Există 
un cadru legal adecvat în domeniul 
asigurării calității obiectivelor și in
stalațiilor nucleare, creat prin legea 
nr. 6/1982, care ar putea constitui 
baza in vederea unei normări unita
re pe economie a sistemelor de asi
gurare a calității. Ar trebui statuată 
și legiferată funcția de calitate a în
treprinderii, împreună cu structura 
organizatorică a compartimentelor 
care o exercită. Estp oportună regle
mentarea, coordonarea și corelarea 
unitară pe economie a tuturor proble
melor de această natură, pînă la di
mensionarea personalului de control, 
in funcție de mărimea și profilul în
treprinderii și de importanta econo
mică a produselor pe care Ie fabrică. 
De asemenea, ar fi normal ca acest 
personal să fie considerat direct pro
ductiv — și nu administrativ, ca în 
prezent — deoarece tehnologia de 
control este o parte integrantă a 
execuției".

Dr. ing. Ulrich Wiener : „Vorbind 
despre personalul muncitor, nu pu
tem ignora problema cointeresării 
materiale — nu numai a celui din 
compartimentele de asigurare și con
trol al calității, dar și a celui de 
producție. Actualul sistem de retri
buire în acord global și acord .direct 
ar trebui îmbunătățit,. astfel îneît să 

, stimuleze mai accentuat producția 
de calitate. Practic, indicatorii 
de calitate a căror îndeplinire in
fluențează intr-o anumită măsură, 
destul de redusă, retribuția cuvenită 
pentru munca in acord global se 
aplică numai in intreprinderile care 
realizează produse pe clase de cali
tate — caz puțin frecvent in econo
mie. într-o serie de țări socialiste 
europene există sistemul mărcilor de 
calitate : cind un produs dobindește 
această marcă,, producătorii sînt sti
mulați — individual și colectiv — 
iar interesul pentru calitate crește, 
cu o bază de masă mai extinsă".

Ing. Radu Călărașu : „întreprinde
rea "Electronica» a avut cu ani în 
urmă un sistem de acord global bine 
pus la punct, în care exista posibili
tatea să diminuăm retribuția echi
pelor care aveau un procent de res
pingeri mai mare la controlul de ca
litate și, corespunzător, să o majo
răm la formațiile care nu au dat 
piese, semifabricate, sau produse cu 
defecte. Legea actuală nu ne mai 
permite să aplicăm acel sistem, con
siderăm noi, stimulator, eficient".

Care este răspunderea unităților care colaborează la realizarea 
unui produs — in sistemul de asigurare a calității ? Cu ce instrumente 
și tehnici de evaluare a calității operăm ? Sint întrebări asupra cărora 
vom stărui in următorul articol.

După mai bine de două săptămîni 
de intensă activitate desfășurată cu 
meticulozitate și răspundere, zi de 
zi, cuprinzînd toate domeniile de 
activitate, in comuna Borcea, un co
lectiv complex de sprijin, îndrumare 
și control al Comitetului județean 
de partid Călărași consemna, în con
cluziile desprinse, ca un factor ho- 
tărîtor in îndeplinirea multiplelor 
sarcini ce revin organelor și organi
zațiilor de partid de aici : „Rezulta
tele obținute în munca de partid din 
comuna Borcea au la bază, înainte 
de toate, instruirea temeinică a în
tregului activ de partid, începînd de 
la birourile organizațiilor de bază și 
pină la piembrii biroului comitetului 
comunal".

Este un fapt dintre multe altele 
ce ilustrează cu pregnanță importan
ta deosebită pe care o au pregăti
rea cu răspundere a activului de 
partid, instruirea lui temeinică și 
multilaterală, ca una din pirghiile de 
mare forță organizatorică menită să 
determine o îmbunătățire calitativă a 
stilului și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de partid 
în îndeplinirea rolului lor de condu
cător politic al întregii activități 
economico-sociale din fiecare uni
tate, din fiecare localitate. Viața 
a demonstrat, așa cum a subliniat 
în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, că înalta pregătire 
și competență, calitățile moral-poli- 
tice .și spiritul revoluționar sint tră
sături ce trebuie să fie caracteristice 
tuturor activiștilor partidului, tuturor 
comuniștilor, numai astfel ei putîn- 
du-și îndeplini misiunea încredințată 
de partid și popor.

De bună seamă, instruirile perio
dice constituie una din formele de 
bază ale pregătirii multilaterale a 
activului de partid. Ținînd seama 
că, in cadrul adunărilor generale și 
conferințelor de dare de seamă și 
alegeri ce au avut loc în primăvara 
acestui an, in județul Călărași mai 
bine de 54 la sută din membrii bi
rourilor organizațiilor de bază au 
fost nou aleși, comitetul județean de 
partid a acordat o atenție prioritară 
organizării și desfășurării instruirii 
întregului activ de partid. In această 
privință s-a conturat o experiență 
bună, prin metodologia folosită, prin 
formele și metodele noi aplicate, 
prin îmbinarea eficientă a studiului 
cu aplicațiile practice urmărindu-se 
ridicarea calitativă a întregii activi
tăți a organelor și organizațiilor de 
partid, pornindu-se de la concluzia 
că o parte însemnată dip neajunsu
rile înregistrate în diferite domenii 
de activitate in anul 1986 au fost de
terminate și de unele deficiențe din 
insăși activitatea- organelor și orga
nizațiilor de partid respective. în 
rindurile ce urmează ne propunem 
să prezentăm această experiență.

mice, reprezentative schimburi de 
experiență cu fiecare grupă de in
struire, participanților li s-au pre
zentat diverse forme de propagandă 
vizuală prin care se fac cunoscute 
sarcinile ce revin decadal și zilnic 
unui colectiv de muncă, precum și 
interesante modalități de urmărire a 
rezultatelor obținute zilnic de către 
fiecare formație de lucru, de fiecare 
om al muncii, prin grafice și pa
nouri, care au darul să stimuleze 
permanent întrecerea socialistă, spe
cifice fiecărui domeniu de activitate. 
Interesant de reținut este că, la 
aceste schimburi de experiență, 
participanților aflați în instruiri li 
s-au înmînat broșuri tipărite în care 
era prezentată, prin schițe și foto
grafii, o mare diversitate de mij
loace și forme de propagandă vi
zuală, astfel îneît fiecare să le poată 
folosi în funcție de specificul locu
lui de muncă.

METODOLOGIA DE INSTRUIRE 
-r LA NIVELUL ACTUALELOR 
EXIGENȚE. în conformitate cu in
dicațiile conducerii partidului cu 
privire la instruirea activului, biroul 
comitetului județean de partid, sta- 
bilindu-și programul de măsuri pen
tru pregătirea și desfășurarea aces
tei importante acțiuni a muncii or-

VIAȚA DE PARTID

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Corneliu CARLAN, Euqen RADULESCU

O acțiune în care efortul propriu
se dovedește decisiv

La întreprinderea „Steaua electrică1’ din Fieni

întreprinderea „Steaua electrică" 
din Fieni se situează, de cițiva ani, 
printre unitățile fruntașe cu acest 
profil, fiind distinsă de două ori cu 
„Ordinul Muncii” clasa I pentru re
zultatele obținute in anii 1985 și 
1986. Bilanțul pe primele patru luni 
din acest an, din care menționăm 
doar depășirea planului de export cu 
41 la sută, reflectă un progres re
marcabil față de perioada anterioa
ră. inregistrat in toată structura ac
tivității intreprinderii, fiind de natu
ră să consolideze poziția și prestigiul 
cîștigate in țară și pe piața externă. 
Un progres generat, mai cu seamă, 
de preocupările susținute ale produ
cătorilor de lămpi electrice speciale 
pentru organizarea superioară și mo
dernizarea proceselor de producție.

— Acțiunea de modernizare, așa 
cum am conceput-o noi. cuprinde in 
sfera ei toate compartimentele, de 
Ia recepția materiilor prime pînă la 
ambalarea produselor finite — ne in
formează directorul întreprinderii, 
ing. Gheorghe Banu. Multe din mă
surile stabilite prind viață chiar în 
aceste zile, noul fiind tot timpul in 
actualitate. Promovarea progresului 
tehnic solicită zi de zi capacitatea 
profesională a unui mare număr de 
specialiști, cadre de conducere și 
muncitori — in aceeași măsură ca și 
îndeplinirea sarcinilor curente de 
producție.

că un calculator ne va fi ajutor pre- ■ 
țios in conducerea procesului de fa
bricație, iar un analizor cu raze X 
ne va furniza operativ informații 
despre compoziția sticlei in mai 
multe puncte ale cuptoarelor.

Concomitent, are loc, firește, tre
cerea muncitorilor ce execută ma
nual anumite operații în alte locuri 
de muncă, unde se ocupă de regla
rea și supravegherea acestor ma
șini moderne. Așadar, se schimbă 
profund activitatea producătorilor de 
lămpi electrice. La secția lămpi spe
ciale II, care are la rindul ei un bo
gat „portofoliu" de măsuri de mo
dernizare, un muncitor produce pe 
un grup de fabricație recent pus in 
funcțiune de 5 ori mai multe lămpi 
decît cu vechile tehnologii și utilaje. 
Dar nici mașinile folosite pină acum 
nu sint definitiv date la o parte, ci

EFICIENȚA ÎNALTA — CARAC
TERISTICA ESENȚIALA A ACȚIU
NILOR ÎNTREPRINSE. în anul 1986. 
la întreprinderea „Steaua electrică" 
au fost aplicate 83 de măsuri pentru 
modernizarea producției, cea mai 
mare parte a acestora constînd în do
tarea secțiilor de fabricație cu ma
șini și instalații care asigură o pro
ductivitate a muncii ridicată, indici 
superiori de utilizare a materialelor 
și energiei, parametri calitativi cu 
nimic mai prejos, ba care îi întrec pe 
cei obținuți la ora actuală în lume. 
Alte 38 de asemenea măsuri, din tot 
atîtea planificate, au fost finalizate 
în acest an. Secția sticlărie, de exem
plu, a fost dotată cu o serie de noi 
utilaje care au randamente de 10—20 
ori mai mari decît cele pe care le-au 
înlocuit.

— Avem în vedere obținerea 
grad de automatizare cît mai 
cat — precizează șeful secției, 
Ion Dirvaru. Nu mai departe decît 
în aceste zile facem probele la o in
stalație automată pentru montarea 
baloanelor de sticlă. Rezultatele pe 
care le obținem sînt excelente. însă 
noi dorim să mai adăugăm instala
ției ceva care să o facă și mai „har
nică" : un roboțel ce va avea misiu
nea de a încărca și descărca automat 
instalația. Tot în aceste zile montăm 
un agregat de suflat baloane de sti
clă și pregătim 
tru montarea a 
mate de tăiat 
Imediat după 
mașină automată de calibrat țeavă. 
După cum vedeți, cuvîntul automat 
intră tot mai frecvent în denumirea 
mașinilor noastre. în ce privește per
spectiva nu prea îndepărtată, ar fi 
de reținut, între multe altele, faptul

unul 
ridi- 
i'ng.

amplasamentul pen- 
două mașini auto- 
tuburi de evacuare, 
aceea vom monta o

sint aduse la nivelul creațiilor de 
ultimă oră. in urma unor lucrări de 
modernizare. înainte de toate, aces
tea sint înzestrate cu sisteme auto
mate de alimentare cu materiale și 
semifabricate.

Iată și citeva cifre ce ilustrează 
eficiența acestor măsuri : în anul 
1986, planul la producția fizică a fost 
depășit, pe această bază, cu 6 la 
sută ; in ce privește anul 1987, mo
dernizarea va avea ca efect, intre 
altele, o creștere a productivității 
muncii, față de anul 1985, cu peste 
20 la sută. Programul, în ansamblul 
său, este in așa fel fundamentat 
îneît să determine dublarea produc
tivității muncii și a producției de 
lămpi electrice speciale cu un an 
mai devreme față de prevederi, adi
că pînă la sfîrșitul anului 1989.

derii a înființat, încă de la debutul 
acțiunii de modernizare, un atelier 
de proiectare pentru autoutilări — ne 
spune ing. Iov Năstăsescu, șeful a- 
cestui compartiment. A fost dezvol
tată, totodată; capacitatea atelierului 
de producție cu acest profil. Deși nu 
a trecut prea mult timp de atunci, 
ara reușit să proiectăm mai multe 
utilaje, dintre care unele au fost fi
nalizate și produc. Ar fi de reținut 
că pe baza condițiilor create a fost 
posibil să executăm de 2,5 ori mai 
multe utilaje decit a fost stabilit 
prin plan. Faptul că am izbutit să 
realizăm mașini cu performante teh
nice și calitative înalte intr-un 
timp relativ scurt constituie o do
vadă că sîntem pe un drum bun. Se 
impune, de asemenea, precizarea că 
pentru materializarea programului 
de autodotare desfășurăm o colabo
rare fructuoasă cu o unitate din ju
dețul nostru : întreprinderea de 
strunguri din Tirgoviște.

Noutățile din secțiile sticlărie și 
lămpi speciale II. despre care am 
amintit mai inainte, sînt, în bună 
parte, rezultatul activității acestui 
tinăr colectiv de proiectanti. De la 
bun inceput, acești specialiști nu 
și-au irosit eforturile in acțiuni cu 
miză măruntă. Așa de pildă, ing. 
Sorin Velianu și-a asumat sarcina să 
conceapă in primele luni ale acestui 
an o mașină automată pentru con
fecționarea lămpilor autostop și o 
alta, tot automată, pentru ambala
rea lămpilor miniaturale. Tehnicia
nul Petre Floroiu, posesor al mai 
multor brevete de invenție, lucrează 
practic in această perioadă în două 
secții : în una din ele pregătește pu
nerea în funcțiune a unei instalații 
de aluminizat baloane, la a cărei 
proiectare a participat, iar in cea
laltă aplică un alt proiect al său, 
destinat modernizării unui grup pen
tru fabricația ghirlandelor luminoa
se. Și un alt exemplu, dintre multe
le posibile : printre obiectivele din 
viitorul apropiat ale sectorului de 
autoutilări figurează modernizarea 
cuptoarelor de sticlă cu plumb, lu
crare ce va duce la diminuarea con
sumului de gaze naturale cu 40 la 
sută. în timp ce extracția sticlei va 
spori cu 40 la sută. Sint date de na
tură să confirme că autodotarea poa-j 
te reprezenta soluția principală pen
tru succesul acțiunii de modernizare.

Foto : b. Cristian

ÎNSUȘIREA TEMEINICA A DO
CUMENTELOR DE PARTID — LA 
BAZA UNEI PROFUNDE PREGĂ
TIRI. La toate formele de instruire 
— incepînd cu. secretarii comitetelor" 
de partid și cuprinzînd pe toți comu
niștii din organele nou alese — s-a 
pornit in primul rînd de la studierea 
temeinică, dezbaterea și însușirea 
Programului partidului de făurire; a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului, a celorlalte 
documente de partid și, cu pre
cădere, a ideilor, orientărilor și 
sarcinilor formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cuvîntările 
rostite la plenarele C.C. al P.C.R. și 
in ședințele Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. ce au avut 
loc in ultima parte a anului trecut 
și primele luni ale acestui an.

Pe domenii și ramuri de activita
te, la toate formele de instruire au 
fost dezbătute și însușite, totodată, 
în strînsă corelare cu prevederile 
documentelor de partid, sarcinile 
planurilor de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial ce revin 
județului și localității respective, 
punîndu-se un accent deosebit pe 
metodologia de studiere a acestor 
documente, astfel îneît, la rîndul lor, 
comitetele de partid și birourile or
ganizațiilor de bază să inițieze 
rîndul colectivelor de oameni 
muncii în care își desfășoară activi
tatea. după aceleași criterii, acțiuni 
pentru cunoașterea sarcinilor ce le 
revin trimestrial, lunar, decadal și 
zilnic. Organizînd, în unități econo-

ganizatorice, a avut în vedere apli
carea unei riguroase metodologii in 
toate etapele instruirii organelor de 
partid nou alese, menite să asigure 
respectarea unor criterii fundamen
tale de calitate și eficiență. întîi de 
toate, s-a pornit de la necesitatea 
instruirii cu cea mai înaltă exigență 
a celor care, la rîndul lor, urmau să 
realizeze instruirea membrilor comi
tetelor de partid, ai birourilor orga
nizațiilor de bază. în al doilea rînd, 
un accent deosebit s-a pus pe apli
cațiile și demonstrațiile practice efec
tuate în cele mai puternice organi
zații de partid, unde se acumulase o 
valoroasă experiență în domeniul 
corespunzător temei înscrise în pro
gramul de instruire. Aceste teme 
au cuprins toate laturile muncii de 
partid în întreaga lor complexitate, 
în al treilea rînd. s-au tipărit anu
mite broșuri și pliante care, puse la 
îndemîna tuturor birourilor organi
zațiilor de bază, să constituie — în 
timpul instruirii, dar cu precădere 
în activitatea viitoare — instru
mente de lucru permanente, unitare 
și multilaterale din punct de vedere 
al ariei problematicii cuprinse în ele. 
Printre altele, se impune atenției ca 
o noutate „Caietul cu discuțiile indi
viduale și sarcinile membrilor de 
partid — 1987—1990“ structurat și ti
părit in urma propunerilor formu
late în cadrul instruirilor. Pe scurt, 
este vorba despre un registru cu 
peste 120 de file ce cuprinde rubrici 
referitoare la discuțiile individuale, 
sarcinile concrete încredințate mem
brilor de partid, lista cu cei care au 
raportat în adunările generale și al
tele.

mește, ce trebuie să cuprindă un 
plan de măsuri, o notă de acțiuni în 
funcție de specificul atribuțiilor or
ganizației de bază respectivă, cine 
răspunde, cum și cînd controlează 
îndeplinirea lor etc. — și pină Ia or
ganizarea unor adunări generale 
model, cuprinzînd și folosirea unor 
reușite mijloace de propagandă vi
zuală concretă, dinamică și opera
tivă la nivelul unei unități econo
mice sau al unei comune.

Chiar și numai un singur exemplu 
este concludent în acest sens. Parti- 
cipanții la instruirea care a avut loc 
la Comitetul orășenesc de partid Ol
tenița, cupriazind toți membrii birou
rilor organizațiilor de bază, au asis
tat la adunarea generală de partid a 
organizației de bază „Montaj I" de 
la Șantierul naval, organizație puter
nică, avind peste 80 membri de 
partid, care a reușit să primească în 
rindurile sale 26 de noi comuniști in 
anul 1986. Dar ceea ce confirmă și 
recomandă forța acestei organizații 
sint rezultatele bune și foarte bune 
obținute în îndeplinirea planului la 
toți indicatorii. Dezbaterile ce au 
avut loc în cadrul acestei adunări 
generale de partid au constituit cu 
adevărat un viguros izvor de învă
țăminte, de experiență valoroasă 
pentru toți invitații, prin competen
ta și exigența ce le-au caracterizat, 
prin propunerile formulate, care au 
îmbogățit substanțial planul de mă
suri adoptat. în programul instruirii 
de la Comitetul orășenesc de partid 
Oltenița au mai fost înscrise și alte 
schimburi de experiență : la Filatu
ra de bumbac — pe .terna propagan
dei vizuale strîns legate de sarcinile 
în producție ce revin fiecărei for
mații de lucru, la I.P.I.L.F. — avînd 
ca temă controlul și sprijinul ce se 
acordă birourilor organizațiilor de 
bază în urmărirea îndeplinirii hotă- 
ririlor conducerii 
ganelor ierarhic 
oriilor hotăriri.

partidului, ale or- 
superioare, a pro-

în 
ai

APLICAȚIILE PRACTICE — 
MIJLOC EFICIENT PENTRU PER
FECȚIONAREA STILULUI ȘI ME
TODELOR DE MUNCA. Spuneam 
mai înainte că un capitol distinct în 
programul instruirilor, apreciat una
nim, l-au constituit aplicațiile și de
monstrațiile practice, schimburile de 
experiență. Ne oprim asupra lor nu 
atît datorită frecvenței, numărului 
lor mult mai mare decît în perioadele 
anterioare, cuprinzînd toate dome
niile muncii de partid — economic, 
organizatoric, propagandă, social- 
cultural — cît mai ales datorită mo
dului in care s-au desfășurat ca ur
mare a temeinicei lor pregătiri, a 
învățămintelor practice. concrete, 
multiple și valoroase desprinse și 
însușite de toți participanții la in
struire. Atît la nivelul organizației 
municipale de partid Călărași, al 
Comitetului orășenesc de partid Ol
tenița, cit și la nivelul fiecărei co
mune, aplicațiile practice din cadrul 
instruirilor au fost organizate in
cepînd de la demonstrațiile prac
tice făcute la tablă — cum se intoc-

PREGĂTIREA 
PARTID — UN 
NUU ȘI PERFECTIBIL. Modul res
ponsabil în care a fost organizată și 
s-a desfășurat instruirea birourilor 
organizațiilor de bază, de fapt a în
tregului activ al organizației jude
țene de partid, structurată după un 
program minuțios alcătuit, s-a con
cretizat în pregătirea tuturor parti- 
cipanțHor, temeinic și multilateral, 
în toate domeniile muncii de partid, 
îmbinînd eficient acumularea unor 
noi și bogate cunoștințe teoretice cu 
forme și metode cu valoare de gene
ralizare desprinse din aplicațiile 
practice, astfel îneît să determine 
perfecționarea stilului și metodelor 
de muncă, o nouă calitate a activi
tății organelor și organizațiilor de’ 
partid, sporirea eficienței eforturi
lor lor, care să se regăsească în pri
mul rind în îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan, de către fieca
re colectiv de unitate economică.

Ținînd seama de această cerință 
fundamentală, biroul comitetului ju
dețean de partid și-a stabilit, ca unul 
din obiectivele sale prioritare, să 
desfășoare o intensă și permanentă 
muncă de îndrumare și control a- 
supra modulul In care organele și 
organizațiile de partid traduc în 
practica muncii de zi cu zi învăță
mintele desprinse în perioada de in
struire, să urmărească în ce măsură 
rezultatele concrete obținute în toa
te domeniile muncii de partid con
firmă calitatea și eficiența pregătirii 
activului de partid. Totodată, por
nind de la adevărul că instruirea ac
tivului de partid reprezintă un pro
ces continuu, mereu perfectibil, bi
roul comitetului județean de partid 
a stabilit noi forme și modalități de 
realizare a acestui important obiec
tiv la nivelul multiplelor și comple
xelor sarcini ce revin organelor și 
organizațiilor de partid din progra
mele și planurile de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării stabilite de 
partid, din hotărîrile adoptate cu 
prilejul adunărilor generale și con
ferințelor de dare de seamă și ale
geri, astfel îneît fiecare organizație 
de bază să-și exercite cu cele mai 
bune rezultate rolul de conducător 
politic al activității din fiecare uni
tate, să asigure mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii la înfăptuirea e- 
xemplară a prevederilor planului pe 
acest an

ACTIVULUI DE 
PROCES CONTI-

și pe întregul cincinal.
Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

Cînd resursele locale sînt căutate A

••• arhive!

PRIN AUTODOTARE — 80 LA 
SUTA DIN UTILAJELE NECESARE. 
Dintre variantele puse în discuție 
pentru asigurarea utilajelor și teh
nologiilor de mare randament pre
văzute în program s-a acordat cîștig 
de cauză variantei efortului propriu. 
Sint mai multe considerentele pe 
care s-a întemeiat această opțiune, 

. însă cele care au înclinat definitiv 
balanța in această direcție au fost : 
prețul de cîteva ori mai mic al ma
șinilor realizate prin autodotare, ca
pacitatea muncitorilor și specialiști
lor din unitate, probată nu o dată, 
de a le concepe și executa, precum 
și dorința de a forma o școală pro- 

.prie și o bază puternică pentru pro
ducerea mijloacelor specifice tehni
cii vidului, capabilă să susțină pro
cesul de modernizare a producției de 
lămpi electrice speciale.

— Ca atare, conducerea întreprin-

SPOREȘTE NUMĂRUL PRODU
SELOR DE NIVEL TEHNIC MON
DIAL. „Am ajuns să omologăm in
tr-un trimestru mai multe produse 
noi decît altădată intr-un an — ne 
spune ing. Maria Dude, șeful atelie
rului de proiectare produse noi. Am 
în vedere chiar primul trimestru din 
acest an, cînd am asimilat 118 lămpi. 
Doresc să fac precizarea că avem 
grupe întregi de becuri omologate 
conform standardelor internaționale 
pe care le exportăm in țări cu ex
periență in acest domeniu. în pre
zent, 97,6 Ia sută din produsele noas
tre sînt de nivel tehnic mondial. 
Asta explică de ce sînt tot mai mult 
căutate pe piața externă.

Toate aceste realizări atestă spiri
tul de răspundere cu care acest co
lectiv fruntaș ințelege să înfăptuias
că o sarcină de cea mai mare însem
nătate în etapa actuală : moderni-! 
zarea producției.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scînteii"

în economia județului Vrancea, in
dustria mică deține un loc însemnat, 
în 1985, ponderea acestui sector in 
valoarea productiei-marfâ industria
lă a județului era de 8,6 la sută, 
procent care urmează să ajungă, in 
ultimul an al acestui cincinal, la 
peste 13 la sută. Față de anul de re
ferință, creșterea producției indus
triei mici va fi in 1990 de 166,5 la 
sută, pe baza menținerii unui ritm 
mediu 
sută.

Care 
sătești 
facere 
niu ? Am adresat această _______
tovarășei ’ ing. Erselia Nichita. vice
președintă a UJECOOP Vrancea, 
avind în vedere . că sectorul coope
rației sătești și-a propus ca la sfir- 
ișitul actualului cincinal să realizeze 
aproape 30 la sută din valoarea totală 
a industriei mici vrincene.

— Resursele materiale, forța de 
muncă existentă in așezările rurale 
ale județului, cerințele de bunuri de 
consum ale pieței locale, posibilită
țile de extindere a cooperării cu uni
tățile marii industrii — ne-a spus 
interlocutoarea — asigură o bază 
reală pentru dublarea volumului de 
producție-marfă a industriei mici in 
actualul cincinal. Pentru aceasta am 
stabilit, în primul rind, noi criterii 
de eficiență și calitate, în vederea 
punerii mai bune în valoare a resur
selor locale. Cu investiții minime 
ne-am propus să aducem în circui
tul economic 
nisip, pietriș, 
recuperabile, 
animaliere.

Evaluarea 
necesitățile și 
ale beneficiarilor produselor noastre, 
au permis dezvoltarea și diversifi
carea ofertei de mărfuri, punîndu-se 
accentul pe producția de obiecte de 
■uz Pașnic, unelte agricole și de gră
dinărit, 
turi și__  _____  _______ _____
interne și exportului. în cadrul ac
tivității

anual de dezvoltare de 21,6 la
sint preocupările cooperației 
de producție, achiziții și des- 
a mărfurilor in acest dome- 

întrebare

noi resurse de balast, 
argilă, lemn, materiale 
produse vegetale și

resurselor, corelată cu 
cerințele în creștere

produse artizanale, împleti- 
alte bunuri destinate pieței
productive se urmărește ex-

activităților de muncă 
reactivindu-se o serie 

Împletituri, 
artistică

tinderea 
domiciliu, 
tradiții locale : impletituri. olărit, 
prelucrarea artistică a lemnului, 
metalului ș.a. în acest sens se pre
conizează inițierea unui studiu com
plex, care cuprinde toate comunele 
județului, avind ca obiectiv evalua
rea și stabilirea liniilor de dezvol» 
tare a micii industrii și a prestărilor 
de servicii pe baza unei valorificări 
superioare a resurselor locale.

Ia 
de

reju, Nistorești, Jitia, și altele, așe
zări care dispun de importante re
sursă locale materiale și umane. 
Fapt contrastant cu alte localități 
care nu dispun de rezerve mai sub
stanțiale de resurse (cum sint comu
nele Tifești, Răcoasa, Jariștea), dar 
care au găsit posibilități ca și puți
nul de care dispun să fie valorificat 
corespunzător.

Această stare de lucruri nu poate 
fi desprinsă de mentalitatea unor 
conduceri de cooperative sătești, im-

instituții județene), dar, dinferitelor . _ . .
păcate, concluziile lucrării nu pot fi 
încă folosite. De ce ? Pentru că, deși 
pină acum s-au plătit 300 000 lei 
(termenul scadent de predare a lu
crării fiind 30 iunie 1986) totuși... 
mai lipsesc citeva aspecte de preci
zat — aspecte pentru care se tot duc 
tratative între beneficiar și autorii 
studiului (care mai reclamă incă 
85 000 lei). $i uite așa timpul trece, 
banii s-au cheltuit, iar rezultatele 
practice întirzie să apară.

INDUSTRIE
MICA

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL VRANCEA

INIȚIATIVA ÎNAINTEAZĂ CÎND 
CEDEAZĂ TEREN RUTINA. Anali- 
zind activitatea de mică industrie a 
cooperației sătești din județul Vran- 
cea in ultimii ani, se poate aprecia 
că producția articolelor de uz cas
nic și gospodăresc s-a situat la un 
nivel necorespunzător cerințelor și 
posibilităților reale. Dacă la artico
lele realizate din materii prime fur
nizate centralizat au fost obținute 
unele realizări, în schimb la artico
lele prelucrate din resurse locale 
(impletituri, ceramică) sau din ma
teriale provenite din recuperări (in 
special metal) s-a bătut pasul pe loc. 
Neîmpliniri, solicitări neonorate sînt 
de semnalat și în domeniul produc
ției de unelte agricole și de grădină
rit (îndeosebi sub aspectul gamei 
sortimentale), ca și la producția de 
împletituri, care a rămas, practic, 
concentrată in două unități (Suraia 
și Vulturu).

De mai multă vreme se mențin în 
eșalonul celor slab reprezentate lo
calitățile Dumitrești, Chiojdeni, Ne-

părtășită și de unii factori de deci
zie ai consiliilor populare comunale, 
de a motiva slaba prezență a indus
triei mici prin lipsa tradiției, a for
ței de muncă apte. Cu toate că. la 
diferitele expoziții și tirguri, la di
ferite concursuri de creație populară, 
creatori din tocmai respectivele loca
lități se afirmă ca buni meseriași, 
obținind premii și mențiuni.

UN STUDIU RAMAS ÎN 
DE STUDIU. Să revenim 
studiul amintit. El este 
lat, destul de pretențios, 
iectul de evaluare și directivare 
multicriterială a dezvoltării micii in
dustrii și prestărilor de servicii prin 
valorificarea resurselor locale", fi
ind realizat la cererea UJECOOP 
Vrancea de Facultatea de construc
ții civile, industriale, și agricole din 
București. Nu punem în discuție 
valoarea lucrării (în treacăt fie spus, 
ea conține date și informații de mult 
cunoscute pe plan local, informații 
stocate în arhivele statistice ale di-

FAZA... 
insă la 

intitu- 
„Pro-

ÎNTOTDEAUNA „MESERIA ESTE 
BRAȚARA DE AUR". Amplificarea 
activității industriei mici, diversifi
carea ei, ridicarea necontenită a ca
lității fiecărui produs presupun și o 
îmbunătățire a pregătirii profesio
nale a forței de muncă, asigurarea 
tuturor sectoarelor ’ cu personal de 
înaltă calificare. Ce se face pe aceas
tă linie in cadrul cooperației sătești 
vrincene ?

— Pornind de la sarcinile mari ce 
revin sfectorului nostru — ne preciza 
tovarășul loan Ioanovici, președin
tele UJECOOP Vrancea — am 
organizat cursuri de calificare și in
struiri practice la locul de muncă, 
stimulînd totodată cei mai iscusiți 
meseriași pentru a crea în jurul lor 
adevărate școli de formare a cadre
lor. Dar aceste forme de pregătire 
sint insuficiente pentru a asigura cit 
mai mulți meseriași, în funcție de 
nevoile producției, cît mai mulți 
purtători ai „brățării de aur". Ne 
gindim de aceea să avansăm și o pro
punere : cooperativele sătești să 
poată asigura — ca întreprinderile 
industriale din orașe — patronarea 
atelierelor-școală ale instituțiilor de 
învățămînt din unele localități rura
le, pentru ca viitorii absolvenți să 
poată trece direct în producție. în 
acest fel s-ar realiza nu numai o 
mai bună integrare a învățămîntului 
cu practica, dar și satisfacerea unor 
cerințe de ordin economic și social.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"
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A
PROGRAMUL NAȚIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE -ÎNDEPLINIT EXEMPLAR!

Mai multă fermitate în acțiunea de generalizare a experienței pentru

COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
Avînd în vedere importanța și complexitatea acestui program, 

este necesar ca pînă în 1990, deci pînă la realizarea lui completă, 
el să se afle în centrul activității partidului și guvernului, 
a întregului popor.

NICOLAE CEAUȘESCU

Ca să fii exemplu 
trebuie să te menții in frunte

Nu vom insista asupra experienței pro
priu-zise pe care o prezintă Stațiunea din 
Perieni. Metodele și procedeele de amena
jare a terenurilor in pantă, cit și sistemele 
de cultură antierozională practicate aici 
sint acum bine cunoscute in toată țara. 
Eficiența lor s-a materializat in obținerea 
an de an a unor producții ridicate, com
parabile cu oele de la șes. Chiar în con
dițiile mai puțin prielnice din anul trecut, 
la Perieni s-au obținut, in medie la hec
tar, peste 8 000 kg de porumb boabe, 5 500 
kg de griu și 3 000 kg de fasole. Sint re
zultate ce îndreptățesc aprecierea secreta
rului general al partidului, care arăta că 
Stațiunea din Perieni constituie „un model 
de organizare a teritoriului, un exemplu 
in ce privește producțiile ce se pot ob
ține dacă se aplică o agrotehnică corespun
zătoare, dacă se lucrează pămintul in con
formitate cu cerințele științei". Tocmai de 
aceea, deosebit de important este cum se 
acționează pentru îndeplinirea sarcinii tra
sate de secretarul general al partidului 
privind generalizarea experienței stațiunii, 
în primul rînd în județul Vaslui, care tre
buie să devină un exemplu din acest punct 
de vedere, și apoi în toată țara.

Sint de consemnat în acest sens multe 
lucruri bune care evidențiază că in ju
dețul Vaslui s-a acționat energic pentru 
generalizarea experienței de la Perieni pe 
suprafețe cit mai mari. Pînă acum in ju
deț au fost executate lucrări antierozionale 
pe 180 100 hectare din cele 319 700 hectare 
afectate. Totodată, au fost împădurite 
11 500 hectare din terenurile excesiv degra
date. Dar pretențiile privind generalizarea 
experienței sint mult mai mari. Și aoeasta 
justificat, dacă se iau în considerație 
fondurile de investiții mari alocate acestui 
județ și baza tehnică și materială puse la 
dispoziție. Privite prin această prismă, re
zultatele nu pot fi socotite corespunzătoa
re. în anul trecut s-a manifestat o înceti
nire la execuția lucrărilor, în multe unități 
acestea fiind prelungite nejustificat peste 
termenele planificate. Tocmai de aceea, la

0 demonstrație reușită, 
dar măsura „etalonului" trebuie 

aplicată pe toată suprafața
Una din măsurile indicate de secretarul 

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru generalizarea 
experienței Stațiunii din Perieni se refe
rea la amenajarea intr-o primă fază în 
fiecare județ a unor perimetre etalon, unde 
să se aplice metodele și procedeele folosi
te Ia Perieni. urmind ca apoi acestea să 
fie extinse pe toată suprafața, corespun
zător condițiilor specifice din fiecare zonă. 
Pe această bază, încă din toamna anului 
1982, au fost înființate 35 perimetre etalon, 
in 34 de județe cu terenuri in pantă, avind 
o suprafață totală de 63 787 hectare. Pe 
parcursul a doi ani trebuia să se încheie 
amenajarea antierozională a acestor pe
rimetre. Care sint rezultatele ?

Dacă analizăm situația prin prisma apli
cării proiectelor întocmite, se desprinde 
concluzia că lucrările antierozionale pre
conizate nu au fost încă finalizate într-un 
număr de perimetre etalon. Pînă în pre
zent, din suprafețele planificate, rețeaua de 
drumuri a fost executată în proporție de 
93 Ia sută, lucrările de modelare-nivelare 
— 96 la sută, debușeele și drenarea izvoa

Județul
Perimetrul 
etalon

Griu — kg/ha Porumb — kg/ha
înainte 

de amenajare
După 

amenajare
înainte 

de amenajare
După 

amenajare
Bihor Pocola 1 040 3 950 1 180 4 060
Bistrița N. Lecninfa 1 700 3 060 1 400 4 730
Botoșani Roma 2 000 3 400 3 000 4 500
Brașov Apața 1 560 3 600 2 330 4 600
Dolj Șimnic 3 900 6 000 3 500 6 500
Iași Popești 1 000 4 020 1 300 5 930
Mehedinți Rogova 3 090 3 500 4 800 6 100
Timiș Lugoj 1 900 4 120 2 500 4 970

Aceste rezultate reprezintă în fapt o de
monstrație convingătoare a eficienței de
osebite a lucrărilor și sistemelor de cul
tură antierozională pe terenurile în pantă, 
nu numai la Stațiunea Perieni, ci oriunde

în bazinul viticol Huși, județul Vaslui, versanții unor dealuri improprii pentru culturile agricole au fost amenajați în moderne plantații de vie

Plenara lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii. Industriei Alimentare. Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor, din luna 
decembrie, anul trecut, referindu-se la 
modul de îndeplinire a sarcinilor din acest 
domeniu, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. atrăgea aten
ția : „Chiar in județul care a constituit un 
exemplu in această privință lucrurile au 
inceput să meargă mai prost, deși acolo 
se găsește și Stațiunea centrală de comba
tere a eroziunii solului".

Această stare de lucruri necorespunză
toare a format obiectul unei analize exi
gente din partea comitetului județean de 
partid, care a întreprins măsuri . ferme 
pentru accelerarea ritmului de execuție a 
lucrărilor. Rezultatele de la începutul anu
lui acesta și pînă în prezent confirmă o 
îmbunătățire a activității. „Județul întreg 
este un vast șantier de îmbunătățiri fun
ciare — spunea tovarășul Vasile Nucuță, di
rectorul general al direcției agricole. în pes
te 60 de puncte se execută, eșalonate pe ani, 
lucrări de combatere a eroziunii, desecări, 
irigații, amenajări de pajiști și se aplică 
diferite măsuri agropedoameliorative pen
tru ridicarea potențialului productiv al 
pămîntului. Din cele 79 de proiecte cîte 
au rămas de executat. 27 vor fi materia
lizate în acest an. ceea ce înseamnă ame
najarea antierozională a 10 000 hectare, față 
de 3 000 hectare cîte avem planificate."

într-adevăr. pe un traseu ce a cuprins 
mai mult de jumătate din teritoriul jude
țului, participanții la schimbul de expe
riență au putut admira în multe locuri 
lucrările finalizate, iar în altele s-au 
convins de ritmul alert de execuție a aces
tora. Așa trebuie să se și procedeze. Pe 
un front larg și cu toate forțele. Pentru 
că statutul de județ-exemplu nu se poate 
păstra doar cu o singură floare. Și aceasta 
cu atît mai mult cu cît, după cum a re
ieșit din dezbateri, multe alte județe, 
printre care Iași. Bacău, Cluj, Sălaj, aspiră 
să devină și ele un exemplu în domeniul 
combaterii eroziunii solului.

relor de coastă — 90 la sută, iar terasele 
banchetă — numai 74 la sută. în ce pri
vește aplicarea sistemelor antierozionale 
de cultură, lucrările pe curbele de nivel 
s-au introdus pe 93 la sută din supra
fețele prevăzute, culturile in fișii — pe 
75 la sută, iar benzile înierbate — pe 80 
la sută. Altfel spus, există o serioasă în- 
tirziere în amenajarea complexă a peri- 
metrelor etalon.

Cu toate acestea, rezultatele de produc
ție sint mai mult decît edificatoare. Prin 
aplicarea întregului complex de măsuri 
antierozionale, pe suprafețele amenajate, 
producțiile la principalele culturi au fost 
net superioare față de cele realizate înain
te de amenajare. Pe total perimetre etalon, 
producția de griu a crescut cu 52 la sută, 
iar aceea de porumb, cu 62 Ia sută. în con
dițiile anului 1986. nu dintre cele mai fa
vorabile din punct de vedere meteoro
logic,. producțiile obținute în unele pe
rimetre etalon, după cum rezultă din ta
belul de mai jos. au fost cu mult mai 
mari decît cele realizate anterior.

In țară, cind ele se aplică după criterii 
științifice. „Aceasta dovedește că proce
deele aplicate sint cele necesare — spunea 
în cadrul schimbului de experiență to
varășul Gheorghe Stoian, directorul Sta

țiunii Perieni — și constituie cel mai serios 
argument pentru a se trece la generalizarea 
lor. Acum există in toate județele o ex
periență proprie, valoroasă, care permite să 
se treacă la extinderea ei pe intreaga su
prafață cu terenuri in pantă, diferențiat, 
in funcție de condițiile specifice locale."

Cu toate acestea, rezultatele de pină 
acum atestă că în privința generalizării 
s-au făcut pași mult prea timizi. Dovadă, 
din cele 2.6 milioane ha de teren arabil 
situat in pantă combaterea eroziunii solu
lui, după modelul Perieni. se aplică numai 
pe 150 000 hectare, deși pe o parte în
semnată din această suprafață s-au execu

Combaterea eroziunii constituie 
un sistem complex de agricultură, 

și nu o acțiune tehnicistă!
Dacă sub aspectul amenajării antiero

zionale propriu-zise a terenurilor în pantă 
lucrurile sint cit se poate de limpezi, nu 
același lucru se poate spune și despre ex
ploatarea din punct de vedere agrotehnic 
a terenurilor amenajate. în această pri
vință se constată serioase neîmpliniri, dar 
care nu sint cauzate de lipsa de soluții. 
Dimpotrivă, stațiunea din Perieni. ca și 
alte stațiuni din județele Iași, Cluj, Galați, 
Argeș, Prahova, Mureș etc., au elaborat 
sisteme antierozionale de cultură potrivit 
condițiilor specifice dintr-un loc sau altul. 
Aceste sisteme însă, din anumite cauze 
atît subiective, cît și obiective, asupra 
cărora vom insista, nu pot fi aplicate 
deocamdată decît parțial, și aceasta chiar 
în cadrul perimetrelor etalon, nu mai 
vorbim de restul suprafețelor pe care 
trebuie să fie generalizate.

A reținut atenția formularea tăcută de 
unul din participanții la dezbateri. Anume : 
pentru a avea finalitate in planul creșterii 
producției agricole și, deci, o eficiență ma
ximă, combaterea eroziunii solului trebuie 
privită ca un sistem complex de agricul
tură, și nu ca o acțiune tehnicistă. Aceasta 
presupune ca pe lingă executarea lucrărilor 
propriu-zise de amenajare antierozională a 
terenurilor în pantă, să se asigure obliga
toriu și celelalt'e condiții de care depinde 
exploatarea agrotehnică antierozională a 
terenurilor amenajate. Dintre aceste con
diții amintim asigurarea unei structuri de 
culturi adecvate, care să permită înființa
rea unui sistem de așolamente de pro
tecție antierozională. crearea unei sisteme 
de tractoare și mașini agricole specifice 
pentru executarea lucrărilor pe curbele de 
nivel, aplicarea unei agrotehnici specifice 
și, lucru esențial, aplicarea sistematică și 
în complex cu celelalte lucrări a . măsu
rilor agropedoameliorative pentru crește
rea fertilității solurilor pe terenurile in 
pantă, a căror fertilitate naturală este cea 
măi scăzută ș; care, după amenajare, este 
diminuată și mai mult.

Nu a fost participant la dezbateri care, 
sub o formă sau alta, să nu se refere la 
discordanta ce există intre structura ac
tuală de cultură și aceea impusă de prac
ticarea sistemelor de cultură antieroziona
lă. S-a dovedit cu date concrete, atit din 
cercetare, cit și din producție, că nu se 
poate concepe o acțiune eficientă de sto
pare a fenomenului de eroziune a solului 
fără o structură corespunzătoare de culturi. 
Ba mai mult, s-a arătat că practicarea 
unei structuri neadecvate de culturi, in 
condițiile unor ani ploioși, poate compro
mite tot ce s-a făcut bun sub aspectul 
amenajării tehnice antierozionale a te
renurilor în pantă. Or. ca să dăm un 
exemplu, chiar în județul Vaslui, deși in 
ultimii ani s-au executat lucrări antie
rozionale pe mari suprafețe, structura 
culturilor nu a suferit aproape nici o mo
dificare. Cu actuala structură de culturi, 
ne-au spus activiști ai comitetului județean 
de partid, nu se pot întocmi așolamente 
de protecție antierozională decît lntr-un 
număr restrîns de unități agricole, mai 
puțin de zece, bineînțeles însă defavori-. 
zind total celelalte unități. In număr de 
peste 90. De aceea s-a formulat ca o ce
rință majoră ca Ministerul Agriculturii să 
stabilească județelor cu terenuri în pantă 
o structură optimă de culturi, care să 
permită în așolamente scăderea — în ra
port cu creșterea pantei — a ponderii 
plantelor prăsitoare — slabe protectoare 
ale solului. în favoarea plantelor bune și 
foarte bune protectoare — leguminoase și 
graminee perene, cereale păioase. plante 
furajere anuale, mazăre, in etc. Cercetarea 
științifică a stabilit, In funcție de panta 

tat în decursul anilor lucrări tehnice de 
stăvilire a procesului de eroziune. Dar, 
cum s-a reliefat in cadrul schimbului de 
experiență, doar lucrările tehnice nu sint 
suficiente. Esențiale pentru creșterea efi
cienței lor și a producțiilor sint sistemele 
de agricultură antierozionale practicate. 
Or. din acest punct de vedere, dezbaterile 
din cadrul schimbului de experiență au 
evidențiat o serie de cauze atît obiective, 
cît și subiective, care frînează generali
zarea metodelor și procedeelor științifice 
de cultivare antierozională a terenurilor 
în pantă.

terenului, proporții precise Intre aceste 
culturi, de aceea nu insistăm asupra lor.

în această privință este de subliniat însă 
și un alt aspect. Definitivarea unei ample 
lucrări, aflată in curs de elaborare, pri
vind zonarea culturilor agricole pe zone 
și microzone, la nivelul întregii țări, va 
permite în următorii 2—3 ani repartizarea 
pe județe a unei structuri de culturi 
optime, corespunzător cerințelor impuse de 
combaterea eroziunii solului. Pină atunci, 
însă, au subliniat reprezentanții Ministe
rului Agriculturii, multe lucruri se pot 
rezolva chiar în condițiile actualei structuri 
de culturi. Numai că. pînă acum, organele 
agricole județene și conducerile unități
lor agricole nu s-au preocupat mai de
loc să introducă, atit cit este posibil, aso- 
lamente de protecție antierozionale, aș- 
teptind ca cineva din afară să le facă 
această treabă. Or, chiar in condițiile ac
tualei structuri de culturi și cu sistema de 
mașini existentă se poate lucra antiero- 
zional una pină Ia două treimi din supra
fețele fermelor cu terenuri in pantă. Nu 
este nevoie decît să se treacă la acțiune, 
aceasta fiind o treabă tehnică. Ia îndemîna 
specialiștilor din unități.

Organizarea teritoriului și stabilirea ca
tegoriilor de folosință în funcție de pantă 
și gradul de degradare a solului reprezin
tă prima condiție pentru reușita acțiunii 
de combatere a eroziunii. Problema este 
că foarte greu se acceptă de către organe
le centrale schimbarea categoriilor de fo
losință, de la cele superioare — arabil, 
la cele Inferioare — pajiști cultivate. Or. 
în cazul terenurilor puternic trămîntate și 
erodate, cu pante mari, ce nu pot fi lu
crate mecanizat, situate de regulă în par
tea superioară a dealurilor, treoerea aces
tora la pășuni prin inierbare constituie o 
cerință obligatorie pentru stingerea focare
lor de eroziune și, mai ales, pentru prote
jarea lucrărilor antierozionale executate 
pe versanți pină in luncă. în județul 
Vaslui există aproape 20 000 hectare în 
această situație, care tn prezent nu pro
duc nimic, ci dimpotrivă, formează punctul 
de pornire a eroziunii. Trecerea lor la 
alte categorii de folosință — silvic și. tn- 
deosebi, unde se pretează, la pășuni — ar 
rezolva două probleme esențiale : stingerea 
focarelor de eroziune și, apoi, crearea unor 
însemnate resurse de furaje. De altfel, 
ne-au semnalat activiști' ai comitetului ju
dețean de partid, mult mai. mult s-ar ob
ține de pe aceste terenuri, dacă județului, 
in loc să i se dea plan de cereale, i s-ar 
cere să crească cu 100 000 de oi mai mult 
decit efectivul actual. Ne-am referit Ia 
Vaslui, dar situații asemănătoare se găsesc 
practic in toate județele care au terenuri 
cu pante mari. Potrivit estimărilor fă
cute de specialiști, circa 90 000 hecta
re sint scoase complet din circuitul 
agricol ca urmare a eroziunii de adîn- 
cime, iar pe alte citeva sute de mii 
de hectare producțiile sint mult diminuate, 
ele aflindu-se intr-un stadiu avansat de 
degradare prin eroziune. Schimbarea mo
dului de folosință a acestor terenuri ar fi 
de natură să le pună în valoare, creînd o 
bază puternică pentru dezvoltarea zoo
tehniei in zona colinară, atit in unitățile 
agricole, cit și la gospodăriile populației 
care dețin efective mari de animale. De 
altfel, in cadru] dezbaterilor, participanții 
au remarcat faptul, că valorificarea mai 
bună a condițiilor naturale prin creșterea 
ponderii culturilor furajere tn zonele cu 
terenuri cu pante mari, tn același timp 
cu sporirea corespunzătoare a efectivelor 
de animale, constituie o necesitate, pe care 
experiența de la Perieni a pus-o tn evi
dență cu deosebire.

CREȘTEREA SUPRAFEȚELOR AMENAJATE ANTIEROZIONAL

Mecanizarea lucrărilor agricole 
pe terenurile in pantă —o sarcină 

onorată parțial
Numeroase intervenții au avut ca su

biect aspectele legate de mecanizarea lu
crărilor pe terenurile in pantă. Și nu în- 
tîmplător. Această problemă este conside
rată a fi in momentul de față punctul 
nevralgic în extinderea sistemelor de agri
cultură antierozională, întrucît industria 
constructoare de mașini nu a pus încă la 
punct o sistemă de tractoare și utilaje 
specifice pentru executarea lucrărilor pe 
contur, adică pe curbele de nivel. In 
această privință însă experiența județului 
Vaslui prezintă un deosebit interes. Pre
ocuparea pentru folosirea sistemei actuale 
de tractoare și mașini agricole, la unele 
din acestea fiind aduse modificări impuse 
de lucrul pe terenurile în pantă, modi
ficări realizate atît la stațiunea din Pe
rieni, cît și la stațiunile de mecanizare 
din județ, a determinat ca tn prezent 
aratul și pregătirea terenului să se execute 
mecanizat pe 99,5 Ia sută din suprafață, 
semănatul — 98 la sută, combaterea bo
lilor și dăunătorilor — pe 95 la sută, iar 
recoltarea — pe 80 la sută. Experiența 
Stațiunii din Perieni, a multor unități din 
județul Vaslui, cit și a Stațiunii de cerce
tări pentru mecanizarea lucrărilor agricole 
pe terenurile in pantă din județul Cluj 
demonstrează convingător, că actuala sis
temă de tractoare și mașini agricole per
mite executarea lucrărilor pc curbele de 
nivel pe terenuri cu pantă de pînă la 15 la 
sută. Pe pante mai mari, intre 16 și 25 
Ia sută, este nevoie de tractoare și uti
laje specifice. . Firesc, s-a pus întrebarea 
de ce in majoritatea județelor pe terenu
rile cu pante moderate se practică totuși 
sistemul de agricultură cu executarea 
lucrărilor din deal în vale, care favori
zează și aocelerează procesele de eroziune? 
Este o situație, după cum au arătat specia
liștii din Ministerul Agriculturii, determi
nată numai de lipsa de preocupare a di
recțiilor agricole județene și a consiliilor 
agroindustriale de a impune sistemul anti- 
erozional de lucrare a pămîntului pe te
renurile în pantă unde este posibil de prac
ticat cu actuala sistemă de mașini.

Desigur, aoesta este doar un aspect al 
problemei, dar nu de neglijat, intrucit 
terenurile cu pantă Intre 5 și 15 la sută 
dețin majoritatea din suprafața arabilă 
situată pe versanți. După cum au sub
liniat participanții ia dezbateri, fondul pro
blemei il constituie definitivarea și produ
cerea unei sisteme specifice de tractoare 
și utilaje care să permită executarea lu

Jumătățile de măsură dublează 
cheltuielile

Poate mai mult decît in cazul oricăror 
altor lucrări de îmbunătățiri funciare, în 
privința amenajărilor antierozionale se pune 
acut problema intreținerii și exploatării 
exemplare a acestora. Orice neglijență sau 
nerespectare a tehnologiilor antierozionale 
de cultură poate compromite, in doar 
citeva minute, in cazul unei ploi torenția
le, o muncă făcută cu multă trudă, care 
apoi trebuie luată de la început, cu 
cheltuială dublă. Este și motivul pentru 
care in cadrul dezbaterilor s-a pus un 
accent cu totul aparte pe răspunderea ce 
trebuie s-o aibă toți beneficiarii pentru 
exploatarea, întreținerea și păstrarea co
respunzătoare a amenajărilor antierozio
nale. în ultimă instanță, aceste lucrări 
reprezintă un mijloc fix, cu o durată de 
funcționalitate îndelungată, care trebuie să 
slujească atit nouă, cit și generațiilor 
ce vin.

Este foarte mult adevăr în aprecierea 
că este mai ușor să execuți decît să în
treții lucrările antierozionale. Or, în mo
mentul de față oele mai multe „fisuri" în 
această privință le au unitățile agricole 
beneficiare, care încă nu sint pregătite 
atît sub aspect tehnic, cit și al cadrelor 
de specialitate, pentru a asigura protecția 
și întreținerea corespunzătoare a amenajă
rilor antierozionale. Tocmai de aceea, in 
cadrul schimbului de experiență s-au făcut 
propuneri concrete pentru îmbunătățirea 
activității în acest sector. între acestea 
reținem nominalizarea de specialiști pe uni
tăți sau consilii, care să se ocupe exclusiv 
de aceste probleme ; alocarea de fonduri 
distincte pentru întreținerea anuală a lu
crărilor ; elaborarea unor regulamente de 
exploatare care să fie respectate riguros; 

Sini doar_ citeva din problemele puse pregnant in evidență cu prilejul 
schimbului de păreri care a avut loc la Perieni pe problemele generalizării expe
rienței în domeniul combaterii eroziunii solului. Numitorul comun al concluziilor 
reliefate il constituie cerința ca atît pe plan local, la nivelul fiecărui județ, cît și 
pe plan central, la nivelul organismelor de stat care concură la realizarea acestui 
program, să se acționeze fără intîrziere pentru soluționarea tuturor aspectelor sem
nalate, dar și a altora care au fost aduse in discuție și care incă nu sint solu
ționate corespunzător, să se treacă cu hotărire la realizarea in termenele stabilite 
a planurilor întocmite, la recuperarea unor intirzieri ce se semnalează in acest im
portant sector de activitate pentru sporirea accentuată a producției agricole pe 
toate terenurile in pantă.

crărilor pe curbele de nivel și aplicarea 
tehnologiilor antierozionale stabilite pe 
toate terenurile in pantă. La stațiunea de 
profil din județul Cluj a fost pusă la 
punct o asemenea sistemă de tractoare și 
utilaje, de mare stabilitate, care acoperă 
executarea tuturor lucrărilor pe pante de 
pînă la 56—60 la sută. Dar. deși acestea 
au fost omologate și introduse în fabrica
ția de serie, prea puține din ele au ajuns 
în unitățile agricole. Iar cele care au 
ajuns, din cauze diferite, mai mult stau 
imobilizate decît funcționează. Nici plugu
rile reversibile, absolut obligatorii pentru 
executarea arăturilor pe terenurile în 
pantă, nu dau rezultatele scontate pe te
renurile cu soluri grele și compacte. Sint 
numai citeva din greutățile pe care le 
întimpină unitățile agricole, fapt ce impu
ne o colaborare mai strinsă intre toți fac
torii implicați in conceperea și producerea 
tractorului și utilajelor pentru terenurile in 
pantă, care să corespundă cit mai fidel ce
rințelor practice.

Participanții la schimbul de experiență 
au supus atenției organelor agricole cen
trale o problemă de a cărei rezolvare de
pinde direct executarea lucrărilor pe pante, 
ih sistem antierozional. Consumurile de 
carburanți sint substanțial sporite pe te
renurile cu pante de peste 9 la sută, com
parativ cu , oele plane sau cu pantă de 
pînă la 6 Ia sută. Anume : 32,5 litri/ha, 
față . de 26,5 litri/ha la arat ; 9 litri/ha, 
față de 7 litri/ha la pregătirea terenului ; 
18 litri/ha, față de 9 litri/ha la recoltarea 
Păioaselor etc. De asemenea, la unitățile 
care dețin suprafețe mari în pantă, 
cheltuielile pentru reparații sint cu 30 la 
sută mai mari, din cauza solicitării intense 
a tractoarelor și utilajelor. Toate acestea 
impun o diferențiere a consumurilor de 
carburanți, a cheltuielilor pentru reparații, 
ca și a normelor pe lucrări, pentru a nu 
se răsfringe negativ asupra rezultatelor 
economice ale unităților agricole și de me
canizare a agriculturii. în aoeeași ordine 
de idei, a fost reliefată necesitatea îm
bunătățirii haremurilor actuale de cheltu
ieli pentru executarea lucrărilor agricole. 
Aceasta întrucît. îh prezent, haremurile 
sint uniformizate, ca și cum în țara noastră 
nu ar exista peste 5 milioane de terenuri 
in pantă. Or, tona de produs sau lucră
rile. obținută sau executate pe pante, nu 
se pot realiza ou aceleași cheltuieli ca la 
cimpie.

organizarea de formații specializate pe 
unități sau consilii care să execute toate 
remedierile oe se impun.

Strins legat de asigurarea unei funcțio
nalități depline sistemelor antierozionale 
se pune problema modului lor de amenaja
re. Normal, nu ar trebui să existe o ase
menea problemă, intrucit perimetrele eta
lon oferă în acest sens o experiență pro
prie, distinctă de la o zonă la alta. De 
altfel, și în Programul național de îmbună
tățiri funciare se prevede in mod expres 
că lucrările de combatere a eroziunii solu
lui trebuie realizate în mod unitar, pe 
bazine hidrografice, concomitent cu rezol
varea tuturor celorlalte probleme. Aceas
ta presupune în mod obligatoriu ca reali
zarea lucrărilor antierozionale să se facă 
pe bază de proiecte fundamentate riguros, 
la a căror elaborare să contribuie specia
liști din toate sectoarele interesate. Orice 
omisiune de lucrări poate greva funcțio
nalitatea în ansamblu a sistemului, condu- 
cînd ulterior la cheltuieli suplimentare 
costisitoare. Un exemplu din județul Sibiu 
este edificator în acest sens. Cind a început 
amenajarea Văii Hîrtibaciului s-a renun
țat ia unele lucrări, pentru a se reduce 
substantial investiția specifică. Ulterior însă 
au apărut efecte negative, contrare celor 
scontate, pentru înlăturarea cărora acum 
sînt necesare fonduri bănești mult mai mari. 
S-a insistat asupra acestor aspecte întru
cît, după cum au subliniat participanții la 
dezbateri, in acțiunea de generalizare pe 
suprafețe mari a metodelor și procedeelor 
aplicate în perimetrele etalon, jumătățile 
de măsură trebuie excluse cu desăvîrșire. 
Fiindcă, asa cum s-a spus, lucrul făcut 
ieftin costă. în asemenea cazuri, scump.

Pagină realizată de Aurel PAPADIUC
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____ la obsesia numărului
în trenul care ne duce spre Tulcea, 

răsfoiesc o carte despre Dunăre, Del
tă și „taina bălților" scrisă, prin 
1933, cu pană înmuiată, pe rind, in 
admirație, mindrie față de neasemui
ta frumusețe a unor ținuturi româ
nești puțin cunoscute, dar și în cer
neala neagră a mihnirii provocate de 
proasta lor întreținere și de soarta 
vitregă a oamenilor acelui timp. Ve
nind vorba de Tulcea, străjuită de 
sus de numeroase mori de vînt, pe 
ulițele căreia un loan Nenițescu și-a 
scris cîteva din cele mai viguroase 
■trofe ale poeziilor lui patriotice, 
nelipsite din manualele școlarilor de 
ieri și de azi, călătorul de la începu
tul deceniului al treilea al secolului 
nostru nota, rapid și sumbru, această 
impresie zguduitoare : „Oamenii par 
că s-au ascuns pe undeva de frica 
luminii"...

Am intrat în Tulcea cu această 
frază in minte. Invadată de lumina 
crudă a începutului de vară și de 
verdele triumfător în care se scaldă 
ca o insulă de smarald, Tulcea de azi 
își revarsă oamenii pe străzi largi, 
printre șiruri de blocuri scunde și e- 
legante. Unde s-a ascuns frica de 
lumină, reflex spiritual al unei con
diții materiale despre al cărei nivel 
nici nu mai are rost să vorbim ? 
Este o frică învinsă de noua condiție 
a omului acestor locuri, de noua rea
litate economică, edilitară, socială și 
culturală, al cărei făuritor este tul- 
ceanul de azi, urmașul acelui fabulos 
personaj, „uriașul cîmpiei", căruia 
un talentat prozator din partea lo
cului, Ernesto Mihăilescu, i-a dedicat 
recent un interesant roman. Frica de 
lumină a fost biruită aici, ca și in 
alte părți, prin făurirea condițiilor 
de afirmare, la lumina zilei, a virtu
ților creatoare ale oamenilor, pentru 
punerea in valoare a talentelor și 
energiilor novatoare ce-și au sediul 
in mintea și conștiința lor, în pasiu
nea pentru muncă, pentru carte și 
învățătură, pentru artă și cultură. 
Aceasta, cultura, este una dintre ar
mele redutabile care au învins secu
lara frică de lumină. Ea a fost în
vinsă și prin ceea ce oamenii au fost 
chemați să vadă și să asculte in 
aceste edificii ce se înșiră pe bule
vardul principal al orașului : Casa de 
cultură a sindicatelor. Casa tineretu
lui. Casa cărții. Ea s-a „topit" ca un 
coșmar învins de influența binefăcă
toare a muzicii, bunăoară, a acestor 
neuitate după-amieze în care, lunar, 
tulceanul vine în contact. într-o spa
țioasă sală de audiție din Casa căr
ții', cu capodoperele muzicii româ
nești și universale în interpretări de 
aleasă factură, însoțite de explicații 
pertinente datorate unor muzicieni 
competenți : studenți și profesori de 
la Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu", care au găsit aici un excelent 
mediu de cultură, o receptivitate ce 
asigură climatul ideal propagării artei 
adevărate. „In curind vor începe zi
lele editurilor" — ne spune Ernesto 
Mihăilescu, vicepreședintele comite
tului județean pentru cultură și edu
cație socialistă. în fiecare an, în lună 
mai, editori, scriitori, critici și isto
rici literari se întîlnesc cu tulcenii 
în autentice colocvii de informare și 
dezbatere literară. întilniri ce se 
constituie într-o sărbătoare a cărții 
bune, carte despre care fișele biblio
tecii județene ne spun că se citește 
cu aviditate de un mare număr de 
oameni. Aceasta înseamnă că. hrănit 
cu literatură de calitate, același citi
tor identifică mult mai ușor și in
tenția de a-i oferi între cele două 
coperți maculatură, literatură me
diocră. Gustul literar al tulcenilor a 
putut fi măsurat și în alt chip : pe 
scena Casei tineretului. Avea loc 
„spectacolul reprezentativ de selec
ție" : un spectacol al celor mai bune 
formații artistice din județ, în ve
derea alegerii acelora ce vor parti
cipa la etapa republicană a Festiva
lului național „Cîntarea României". 
E greu de închipuit că tinerii pe 
care i-am ascultat recitind cu o 
mare sensibilitate și Înțelegere 
„învățăturile cuiva pentru fiul său" 
de Nichita Stănescu, „Manifest pen
tru sănătatea pămintului" de Adrian 
Păunescu, „De la vale la deal" de 
Marin Sorescu, „Ceea ce nu mă lasă 
să uit" de Ana Blandiana, „Imn" de 
Dumitru M. Ion sau poezii antirăz
boinice alese din creația lui Geo 
Dumitrescu (intr-un emoționant 
montaj literar susținut de formația 
Casei tineretului), spre a nu mai 
vorbi de lirismul profund al unor 
cintece „de dragoste și dor" alese din 
creația poetului anonim — ar putea

să se mai lase înșelați de producția 
de duzină, calpă, a unor versifica
tori fără har. Recitatori cum sînt 
Mișurnov Andrei sau Grigore Elena, 
Paraschiv Gabriela ori Alexa Ani- 
șoara sint și cititori ciștigați de ma
rea, adevărata poezie, aceea care, 
alături de celelalte arte, a învins 
„frica de lumină" a oamenilor. Toc
mai de aceea trebuie să avem grijă, 
pe de altă parte, ce fel de teatru 
propunem unor tineri care caută și 
citesc o asemenea poezie, sau care 
interpretează cu mare înțelegere o 
piesă „grea", pretențioasă, ca „Pati
ma roșie" de Mihail Sorbul (Casa ti
neretului), sau „Mielul turbat" de 
Aurel Baranga (Combinatul metalur
gic). Din păcate, uneori marele lor 
elan sau dorința de a juca pe scenă 
destinul unor personaje sînt induse 
in eroare sau greșit îndrumate prin 
alegerea unor creații mai puțin izbu
tite sau de-a dreptul slabe. „Vizită 
la domiciliu", „Acești iubitori de 
artă" sau „Romeo, Julieta și noi" 
sint lucrări ce sacrifică inutil inten
țiile bune și chiar talentul unor ti
neri ce ar merita partituri de o ca
litate mult mai înaltă, superioară. 
Gustul pentru poezia adevărată, 
pentru piesa de teatru valoroasă, 
care tulbură conștiința, sau pen
tru capodoperele muzicii clasi
ce și contemporane nu trebuie să

însemnări despre 
criteriile de selecție 

în mișcarea artistică 
de amatori

fie contrazis, în esența lui, de cali
tatea altor manifestări culturale. E 
păcat ca un interpret bun din „Pati
ma roșie" să fie pus, pe de altă par
te, să recite o poezie anodină ; ca o 
tinără care recită cu patos și sensi
bilitate poezia unui valoros poet 
contemporan să se „trezească" dis
tribuită intr-un program de brigadă 
slab, lipsit de umor, fără ținută ; ca 
un interpret de satiră și umor să re
prezinte, cu un text sub orice criti
că, o instituție, Casa tineretului, 
care, în alt moment, s-a înfățișat 
admirabil intr-un montaj emoțio
nant din versurile lui Geo Dumi
trescu. Exemple mai sînt : ele indi
că o „capitulare" inexplicabilă a 
gustului, sesizabilă la aceleași colec
tive sau aceiași oameni, aflați insă 
în ipostaze diferite. Aceiași artiști 
amatori pot fi. cum se vede, și buni, 
dar și slabi, după cum au funcționat 
gustul, calitatea și consecvența celor 
care îndrumă, orientează și sprijină 
în chip calificat talentele. Aflată în- 
tr-un moment cînd s-au acumulat 
destule experiențe semnificative, ta
lente și creații valoroase, cind crite
riile de evaluare și-au verificat va
liditatea și cînd gustul publicului s-a 
maturizat intr-o mare proporție, 
mișcarea artistică de amatori trebuie 
acum ferită de a pierde ceea ce toc
mai a cîștigat. în multe locuri s-a 
încetățenit mentalitatea reprezentării 
cu orice preț și, ca atare, organiza
torii și responsabilii culturali, sin
dicali, reprezentanții organizațiilor 
de masă și obștești închid ochii asu
pra calității necorespunzătoare a 
unor programe, propun sau impun 
distincții unor formații lipsite de 
merite deosebite, care nu aduc pe 
scenă talente reale. Acești organiza
tori trebuie să aibă sau să fie aju
tați să aibă tăria de a renunța, de a 
privi obiectiv, prin prisma calității 
tot ceea ce vor sau cred că trebuie 
premiat. Poate că ei sînt împinși 
spre această „goană după premii" de 
mai multe și incurcate lucruri, între 
care nu în ultimul rînd de transfor
marea numărului de premii in sin
gurul criteriu de apreciere a propriei 
activități. Alții pot fi împinși la 
aceasta de lipsa de pregătire, de ne
pricepere. Sint și oameni depășiți de 
exigențele actuale pe care mișcarea 
artistică și educativă în general tre
buie să le respecte. Oriunde s-ar 
afla, la orice nivel, activiștii cultu
rali au o mare Răspundere : li s-a în
credințat de către societate mandatul 
de a administra optim creativitatea 
națională și prin această prismă tre
buie să-și privească activitatea, in
clusiv pretenția, in general firească, 
de a cîștiga cit mai mulți lauri. Dar 
unii au pretenția de a impune lu

cruri care nu se susțin, făcute de 
mintuială. Este clar că, în atare con
diții, se simt premiați nu cei direct 
implicați, ci ceilalți, organizatorii, în
drumătorii. instructorii. Nu poate 
trece, astfel, neobservat fenomenul 
unei anumite compromiteri și degra
dări a statutului social și moral al 
distincției premiale. „Sînt amatori" 
— se spune și, in consecință, trebuie 
judecați cu alte măsuri, cu o exi
gență niai scăzută. Dar tocmai aici 
greșesc cei care judecă așa : amatori 
sau nu, numeroși oameni s-au dove
dit capabili de realizări eminente in 
diverse domenii artistice, arătind 
astfel că denumirea de „amatori" 
trebuie și ea reconsiderată pornind 
.tocmai de la cazul lor. în condițiile 
in care s-ar accepta ca numărul pre- 
miaților să se apropie de acela al 
participanților, nu este greu de înțe
les că s-ar produce o deturnare de 
sens : de la un criteriu calitativ de 
evaluare la un pur reper cantitativ 
ce poate instaura un climat de ine
chitate, neîncredere și confuzie a va
lorilor. O devalorizare ce ar anula 
dimensiunea sărbătorească și ar 
transforma un eveniment intr-un 
fapt banal, de rutină. Există în unele 
locuri o presiune birocratică a unei 
mentalități formaliste nutrite de oa
meni mai puțin pregătiți, lipsiți de 
simțul valorii și care iși ascund spi
ritul funcționăresc in spatele unui 
democratism eronat înțeles, care în
locuiește calitatea cu numărul. S-a 
creat insă, in acești ani atit de rod
nici în rezultate, o bază suficient de 
largă pentru ca exigențele celor care 
promovează valori ivite în rîndul 
maselor să crească, și nu să scadă. 
Dar creșterea numărului de partici
pant nu sporește, automat, lista 
premianților. Unul din riscurile pre
miilor cu orice preț constă în ega
lizarea forțată, artificială a valori
lor și, ca urmare, în sentimentul de 
inechitate pe care talentele autentice 
îl pot resimți văzîndu-se situate în 
același rind cu cele mediocre. Este, 
așadar, o chestiune de etică a între
cerii care constă în „topirea" in ma
rele număr al premiaților a valorilor 
deosebite, cu adevărat elocvente pen
tru forța de creație a maselor. Dacă 
toți sau aproape toți sînt „aleși", în
seamnă că unii nu sînt mai buni 
decît alții. Sistemul premial este un 
important factor al climatului nostru 
moral și spiritual. Dar goana după 
distincții cu orice preț, stimulată 
doar de ambiția reprezentării, și nu 
a calității, compromite eficienta a- 
cestui factor, slăbește încrederea in 
semnificația și valoarea lui morală 
și socială, precum și în competența, 
discernămintul și spiritul de echita
te al celor care îndrumă și decid în 
aceste domenii. în ultimă instanță, 
capacitatea de a judeca obiectiv, de 
a decide unde este valoarea, calita
tea, și unde nu, reflectă, gradul de 
pregătire profesională, preocuparea 
fată de perfecționarea, activității, 
pentru ridicarea nivelului de cunoș
tințe culturale, sociale, politice. Iată, 
de ce este necesar ca, acum, la’ 
„spectacolele reprezentative de se
lecție" pe județe, momente de bilanț, 
comisiile de selecție — care întru
nesc reprezentanți ai organelor lo
cale și membri ai comisiei centrale 
— să discearnă cu multă răspundere 
și să aleagă, intr-adevăr, cele mai 
semnificative realizări din marele 
flux al vastei cofnpetiții destinate 
formării multilaterale a oamenilor, a 
publicului spectator. Public care, in 
fine, nu poate lipsi de la aceste tre
ceri in revistă ale celor mai expre
sive împliniri artistice din fiecare 
județ. Spectacol fără spectatori ? în 
unele locuri, da. Neinvitați, lipsiți de 
o informare corespunzătoare, spec
tatorii au rămas pe stradă, fără să 
știe că in marile săli ale caselor de 
cultură este vorba despre ei. despre 
munca, năzuințele și împlinirile lor. 
într-o asemenea sală, prezentatorul 
spunea : „Stimați artiști amatori, vă 
urez, in numele publicului spectator, 
mult succes in întrecerea care în
cepe 1“ Dar raza reflectorului care a 
brăzdat întunericul sălii n-a lumi
nat chipul nici unui spectator : in 
afara juriului compus din reprezen
tanți aflați în lojă, undeva deasupra 
sălii goale. E păcat, căci ’ a fost un 
spectacol care merita văzut, un spec
tacol cu adevărat reprezentativ. Se
lecția a fost dificilă, iar publicul ar 
fi putut ușura mult munca și deci
ziile juriului.

C. STĂNESCU

Arhitectură nouă la Suceava

în Editura politica 
a apărut volumul

MIHAIL GORBACIOV:

„SCRIERI ALESE"

CARNET CULTURAL

MARAMUREȘ. Se află în plină 
desfășurare cea de-a XV-a ediție 
a „Decadei culturale sighetene", 
manifestare educativă complexă, 
care a programat o consistentă 
suită de manifestări politico-ideo- 
logioe și cultural-educative. An- 
trenînd toți factorii educaționali 
locali, coordonați de consiliul mu
nicipal de educație politică și cul
tură socialistă, manifestarea cu
prinde evocarea unor pagini glo
rioase din lupta poporului român 
pentru libertate și independentă, 
zile consacrate etnografiei și fol
clorului, expoziția de artă popu
lară a meșterilor din zonă, o pa
radă a portului și un spectacol de 
cintece și dansuri maramureșene. 
(Gheorghe Pârja).

CLUJ. La cinematografele din 
județul Cluj se desfășoară ma
nifestări cultural-educative și ar
tistice sub genericul „Primăvara 
cinematografică clujeană". în cadrul 
acestor acțiuni, organizate de în
treprinderea cinematografică in co
laborare cu organizațiile de masă 
și. obștești și cu participarea in
stituțiilor culturale, au loc mese 
rotunde, medalioane cinematogra
fice. dezbateri pe teme de istorie, 
etică, știință, artă, muzică, în
tilniri ale publicului cu regizori, 
actori, critici de film, scriitori, ar
tiști plastici, urmate de proiectarea 
unor pelicule cinematografice. (Ma
rin Oprea).

TULCEA. în această lună, in lo
calitățile județului Tulcea se desfă
șoară ample manifestări politico- 
educative și cultural-artistice or
ganizate de consiliul județean al 
educației politice și culturii socia
liste. Sub genericul „Luna culturii 
tulcene", în municipiul reședință 
de județ, în orașele Sulina, Baba- 
dag și Măcin, în comunele Lunca- 
vița, Niculițel, Mahmudia, Unirea, 
Casimcea și altele au avut loc dez
bateri,- simpozioane și mese ro
tunde urmate de spectacole susți
nute de formațiile artistice partici
pante la actuala ediție a Festivalu
lui național „Cintarea României". 
(Neculai Amihulesei).

GORJ. La Casa de cultură a sin
dicatelor din Tirgu Jiu s-a deschis, 
sub genericul „Expo'tehnica — 
Gorj ’87", expoziția de creație 
științifică și tehnică de masă — 
manifestare din cadrul celei de-a 
Vl-a ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României". Expoziția 
reunește un număr însemnat de 
prototipuri, machete, planșe și 
grafice care înfățișează cele mai 
reprezentative invenții, inovații, 
raționalizări. în salonul expozițio- 
nal se organizează în această pe
rioadă consfătuiri, simpozioane și 
schimburi de experiență cu partici
parea membrilor comisiilor ingine
rilor și tehnicienilor, menite să lăr
gească dialogul de lucru pe teme 
privind introducerea noului, per
fecționarea și modernizarea proce
sului de producție. (Dumitru 
Prună).

A apărut zilele acestea volumul 
„Scrieri alese" de Mihail Gorbaciov, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
Lucrarea cuprinde, in ordine crono
logică, rapoarte, interviuri, declara
ții din perioada aprilie 1985 — no
iembrie 1986, realizindu-se prin a- 
ceasta o amplă înfățișare și analiză 
a politicii interne și externe a 
P.C.U.S., a statului sovietic, a preo
cupărilor pentru infăptuirea hotărî- 
rilor și orientărilor Congresului 
al XXVII-lea al P.C.U.S.

Un loc important in volum il de
țin problemele dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a societății socialiste 
sovietice. Oricit de mare ar fi di
versitatea acestei problematici, ea 
se ordonează in cuprinsul lucră
rii în jurul ideii privind accele
rarea dezvoltării economico-sociale a 
țării. înfăptuirea acestui obiectiv are 
în vedere nu numai o simplă creș
tere in anii viitori a ritmului dez
voltării economiei naționale ci, în 
primul rînd, înaintarea rapidă pe di
recții de- importanță ■ strategică, in 
sensul realizării unei noi calități a 
creșterii economice prin trecerea 
hotărită pe făgașul dezvoltării inten- 

. sive, ca urmare a afirmării puter
nice a factorilor calitativi ai repro
ducției socialiste lărgite, prin reor
ganizarea structurală a întregii eco
nomii, folosirea unor forme eficien
te de conducere, organizare și stimu
lare a muncii. Toate aceste măsuri 
au fost impuse, așa cum se degajă 
din volum, din motivul că „din 
deceniul al optulea au inceput. să se 
manifeste anumite dificultăți în dez
voltarea economiei. Cauza principa
lă... constă în faptul că nu s-a ținut 
seama in suficientă măsură de 
schimbarea radicală a situației eco
nomice și nu s-a manifestat consec
vența necesară în reorganizarea po
liticii de structură, a formelor și 
metodelor de conducere, a însăși 
psihologiei activității economice".

Aceste fenomene au generat unele 
contradicții care au afectat dezvol
tarea economico-socială a tării.

în acest context sint supuse unei 
aspre critici fenomenele de risipă, 
de folosire nerațională a resurselor, 
cit și tendințele de tergiversare a 
aplicării măsurilor menite să asigure 
mutarea accentului pe factorii in
tensivi ai creșterii economice, dat 
fiind că „in virtutea inerției, econo
mia continuă să se dezvolte într-o 
măsură considerabilă pe bază exten
sivă", rămînind „în multe privințe 
risipitoare".

Angajarea întregii economii sovie
tice pe calea unei radicale transfor
mări si reorganizări, a cărei finali
tate o reprezintă accentuarea carac
terului intensiv al activității econo
mice. este abordată în strînsă legă
tură cu necesitatea rezolvării proble
mei perfecționării pregătirii cadre
lor. Din această perspectivă lucrarea 
pune în evidență multiple aspecte, 
mergînd de la reorganizarea învăță- 
mintului superior și mediu de spe
cialitate în ideea legării mai strinse 
cu producția și cercetarea și pină la 

, reciclarea cadrelor economice și teh- 
nico-științifice sau îmbunătățirea 
pregătirii și recalificarea muncitori
lor.

înfăptuirea noilor obiective econo
mice impune — cum se apreciază în 
lucrarea Iui M. Gorbaciov — 
restructurarea profundă a sistemului 
de planificare și conducere a econo
miei, a întregului mecanism econo
mic. accelerarea progresului tehni- 
co-știintific. „De mai multi ani ne 
învîrtim în jurul acestor probleme, 
tot vorbim cum ar fi bine să le a- 
bordăm. Dar progrese reale sînt pu

0 CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

Analiza oprită 
la jumătate

Grigore Capră, operator 
chimist la Combinatul chi
mic din Rimnicu Vilcea, a 
semnalat redacției că în 
secția electroliză III, în 
care lucrează, forța de 
muncă nu este folosită co
respunzător, în formațiile 
de lucru sint cuprinse une
le persoane care, deși nu 
munoesc efectiv in produc
ție desfășurind alte activi
tăți (dactilografe, laboran
te etc.), sînt retribuite în 
acord global pe aoelași stat 
și in aceleași condiții cu 
personalul direct produc
tiv.

Scrisoarea a fost trimisă 
de redacție, spre soluționa
re, Comitetului județean 
Vilcea ai P.C.R. Din ana
liza întreprinsă la fața lo
cului de un colectiv con
dus de secretarul comite
tului de partid din Combi
natul chimic Rimnicu Vîl- 
cea a reieșit că faptele 
semnalate corespund reali
tății, că, într-adevăr, unele 
persoane erau scoase din 
producție pentru a efectua 
diferite munci administra
tive în cadrul altor servi
cii. Așa cum rezultă din 
răspunsul primit la redac

ție, cu prilejul rezolvării 
scrisorii, conducerea com
binatului a luat măsuri ca 
cei în cauză să lucreze 
efectiv în producție, in 
posturile în care sint înca
drați.

Pină aici, toate bune. 
Din păcate însă, lucrurile 
n-au fost duse pină la ca
păt ; sesizarea n-a consti
tuit, cum era firesc, temei 
pentru a se face o analiză 
mai amplă a modului în 
care sînt folosite cadrele, a 
felului cum se respectă 
normele legale privind re
tribuirea în acord global, 
pentru ca dintr-un caz 
particular să se tragă con
cluzii mai generale in ve
derea mai bunei organizări 
a muncii, a perfecționării 
activității în toate secțiile 
combinatului.

Prevederile legale 
să fie aplicate 

cu intransigență
Intr-o scrisoare adresată 

redacției se semnala că 
fostul șef al bazei din lo
calitatea D u d e ș t i a 
I.C.A.P.P.A. Brăila. Petre 
Gheorghiu, în prezent pen
sionar, a executat unele 
construcții la domiciliul 
său cu materiale sustrase

din unitate și a acumulat 
o seamă de bunuri și va
lori ce depășesc posibilită
țile sale legale de ciștig. 
Se sesiza, totodată, că si 
nora acestuia, Gica Gheor
ghiu, contabil principal în 
cadrul bazei și secretar al 
B.O.B., comite o seamă de 
ilegalități, păgubind avutul 
obștesc, precum și faptul 
că actualul șef al unității. 
Ionel Mocanu, care înde
plinește și funcția de se
cretar adjunct al biroului 
organizației de bază, este 
pus pe căpătuială.

Din verificările efectuate 
de organele de stat compe
tente a reieșit că cele se
sizate se confirmă. S-a 
constatat că, intr-adevăr, 
P. Gh. și-a confecționat un 
gard metalic de 75 m lun
gime, a pavat curtea cu 
beton, a construit un garaj 
și și-a tencuit imobilul 
fără să poată prezenta do
cumente justificative. în 
prezent se fac cercetări 
pentru stabilirea prove
nienței materialelor res
pective. Totodată, se fac 
verificări în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 
18/1968 pentru stabilirea 
provenienței bunurilor mo
bile și imobile în valoare 
de peste 400 000 lei, pe care 
cel în cauză le-a dobîndit 
în ultimii ani.

Cercetările au scos la 
iveală și faptul că Gica 
Gheorghiu, contabil prin
cipal și secretara B.O.B., 
care locuiește impreună cu 
familia intr-un imobil din 
incinta bazei, crește la do
miciliu un mare număr de 
păsări și animale pe care 
le hrănește cu furaje sus
trase din unitate, folosește 
în interes personal un te
lefon al întreprinderii, uti
lizează radiatoare electri
ce, energia consumată 
fiind plătită tot din contul 
unității. A mai rezultat; de 
asemenea, că și actualul 
șef al unității a acumulat 
bunuri care depășesc cu 
mult posibilitățile de cîștig 
ale sale și ale familiei.

Pe baza constatărilor fă
cute in legătură cu actua
lul șef al .bazei și cu con
tabila respectivă, date 
fiind și funcțiile lor în bi
roul organizației de bază, 
se arată în finalul răspun
sului, a fost informat în 
scris Comitetul județean 
Brăila al P.C.R. pentru a 
hotărî măsurile statutare 
și legale corespunzătoare. 
Gravitatea faptelor impune 
ca măsurile să nu se lase 
prea mult așteptate, iar a- 
plicarea lor să se urmă
rească cu intransigența 
cuvenită pentru a se înlă
tura și preveni ilegalități
le, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei in unitatea 
respectivă.

LA SEMNALELE CITITORILOR
• Soluționind sesizarea comitetului asociației locatari

lor din Calea Griviței nr. 107—109, București, adresată 
ziarului, conducerea I.C.R.A.L. „Pajura" ne-a răspuns că, 
in această lună, serviciul de gospodărie locativă nr. 1 din 
oadrul întreprinderii va efectua revizia învelitorii de 
tablă, a copertinelor, a jgheaburilor, burlanelor și mon
tarea celor lipsă, la ambele corpuri ale imobilului. Răs
punsul omite să precizeze însă de ce a fost nevoie de 
sesizarea redacției pentru ca lucrătorii S.G.L. 1 să-și facă 
datoria.
• Pentru mai buna servire a turiștilor sosiți în stațiu

nea Covasna, se arată in adresa de răspuns a Oficiului 
județean de turism Covasna, propunerile făcute în scri
soarea cititorului Radu Tudor au fost luate în conside
rare. Astfel, s-au luat măsuri pentru extinderea sălii la 
restaurantul „Cerbul", întocmirea judicioasă a programu
lui la discotecă, precum și pentru îmbunătățirea continuă 
a activității medicale ; împreună cu consiliul popular 
orășenesc, s-a stabilit ca autobuzele care circulă de la și 
spre gară să oprească și în incinta complexului balnear.
• Ca urmare a stilului defectuos de muncă constatat 

în activitatea desfășurată de primarul comunei Pietroșita, 
județul Dîmbovița, Filofteia Voievodeanu, s-a hotărit eli
berarea acesteia din funcție și trecerea in producție. Mă
sura a fost comunicată „Scînteii" de Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R., care a rezolvat o sesizare primită din 
partea Cristinei Gîlmeanu din localitatea respectivă.

Gheorqhe PARVAN

Este îmbucurător faptul 
că o nouă generație de 
compozitori români, forma
tă în ultimele două decenii, 
s-a impus în viața noastră 
muzicală și în acest sens 
ne referim atit la solida lor 
pregătire profesională, cît 
și la talentul lor indiscuta
bil. In acest climat creator 
se remarcă opusuri pline 
de vitalitate, totodată, ele 
nu sînt lipsite de forță ex
presivă ; lucrările respec
tive relevă o ancorare în 
spiritualitatea poporului 
român și poartă un fertil 
dialog cu timpul in care 
viețuim. Ne umple sufletul 
de mindrie faptul potrivit 
căruia un apreciabil nu
măr de tinere compozitoa
re au atras, atrag și sintem 
convinși că vor atrage a- 
tenția atit melomanilor, cit 
și specialiștilor. Liana 
Alexandra evidențiază un 
stil foarte personal, asimi- 
lind noile mijloace de ex
presie cristalizate după cel 
de-al doilea război mon
dial, iar în acest climat so
nor, artista pledează pentru 
menținerea unui bogat con
cept melodic, nu o dată tri
butar folclorului româ
nesc, o remarcabilă fante
zie ritmică definește limba
jul utilizat, la care se aso
ciază o măiestrită folosire 
a orchestrei ; dintre pie
sele ei, mai ales <j»le dedi
cate scenei impresionează 
printr-o puritate mișcătoa
re, autoarea inspirîndu-se 
din lumea limpidă a copii
lor, ca in dramatioele ei 
simfonii să se contureze un 
„dar-obscur", care in cele 
din urmă cedează locul 
unor eufonii de o luminozi
tate torențială. Balada 
Soarele și luna, prezentată 
la un înalt nivel profesio
nal de corul Madrigal și de 
dirijorul său. Marin Con
stantin, precum și cantala 
Țară pămint, (ară idee, a- 
vînd la bază un poem înăl
țător de Nichita Stănescu, 
pot fi socotite două lucrări 
vocale care au atins cotele 
originalității autentice, in 
ambianța maturității și, 
ceea ce este mai important, 
în acestea autoarea s-a 
contopit pînă la identifi
care cu semnifioația subli
mă a „patriei ca meditație". 
Adrian Iorgulescu, tinăr 
compozitor cu foarte mult 
talent, este autorul unor 
remarcabile cvartete de 
coarde, precum și al unor 
simfonii, în care un mește
șug creator este stăpînit cu 
fermitate. Faptul că Adrian 
Iorgulescu are și vocația 
poeziei l-a determinat să 
scrie lieduri și madrigale 
de o delicată muzicalitate, 
dar ceea ce este demn de 
semnalat în acest context 
ni se pare îmbinarea armo
nioasă a cantabilității cu 
un limbaj armonico-poli- 
fonico-timbral condus cu 
un farmec al firescului și 
cu o apreciabilă eficiență 
sonoră. Șerban Nichifor

ține. Probabil că ne împiedică tea
ma de a nu greși, de a întreprinde 
acțiuni hotărite. iar uneori și un con
servatorism notoriu".

Chintesența procesului de perfec
ționare a sistemului de planificare 
a întregului mecanism economic, 
aflat in plină desfășurare, constă in 
îmbinarea dezvoltării continue a 
centralismului democratic cu lăr
girea autonomiei întreprinderilor și 
centralelor, în creșterea responsabi
lității colectivelor de muncă pentru 
obținerea unor rezultate finale cit 
mai înalte, care să asigure realizarea 
unei autentice gestiuni economice, 
capabilă să permită autofinanțarea ; 
de asemenea, perfecționarea planifi
cării și conducerii economiei implică 
sporirea rolului sistemului financiar 
și de credit, adoptarea de normative 
atit la determinarea cheltuielilor cît 
și la formularea sarcinilor privind 
eficiența și satisfacerea necesităților 
sociale, îmbunătățirea sistemului de 
planificare.

Din întreg cuprinsul lucrării se de
gajă cu putere concluzia că strategia 
accelerării dezvoltării economice nu 
se reduce în nici un caz doar la 
transformări în domeniul economic. 
Ea vizează deopotrivă perfecționarea 
relațiilor sociale. înnoirea formelor 
și metodelor de conducere și organi
zare a vieții economico-sociale. afir
marea principiilor echității socialis
te, lichidarea inerției, rutinei și con
servatorismului. a tot ceea ce fri- 
nează progresul social.

„Procesul nu este simplu. El re
clamă eforturi și schimbări serioase 
în modul de gindire al cadrelor, al 
tuturor oamenilor muncii. într-o oa
recare măsură am reușit să depășim 
starea de pasivitate, să sporim răs
punderea si spiritul de organizare, 
să deschidem cale largă inițiativei. 
Cu toate acestea. în cadrul întreprin
derilor. în domeniul conducerii. în 
instituțiile științifice si în colectivele 
de creație. în activitatea organelor 
de partid și de stait procesul restruc
turării se desfășoară cu intermiten
te. vechile concepții ne mai trag 
înapoi, este încă puternică inerția".

Tocmai de aceea, așa cum se sub
liniază în volum, restructurarea ri
dică exigențe deosebite și in fata 
activității partidului, chemat să con
ducă, să orienteze, să asigure infăp
tuirea accelerării procesului de dez
voltare. în acest sens, cerința res
tructurării intense a muncii de 
partid este o cerință mereu subli
niată de secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. Dacă sensul principal al a- 
cestei cerințe îl constituie situarea 
omului în centrul muncii de partid, 
întoarcerea hotărită a acestei munci 
cu fața la realitățile vieții, la pro
blemele pe care le ridică procesul 
construcției socialiste, premisa ei 
esențială este reprezentată de dez
voltarea autonomiei, inițiativei și 
combativității organizațiilor de bază, 
de situarea centrului de greutate al 
muncii de partid la nivelul colecti-. 
velor de muncă. Se apreciază că de 
calitatea muncii de partid, desfășu
rată la aceste niveluri, depinde și 
calitatea activității partidului in an
samblul său.

Paginile volumului relevă cerința de 
perfecționare a stilului de muncă al 
organizațiilor de partid, spiritul nou 
de inițiativă și răspundere ce trebuie 
să călăuzească munca activiștilor și 
cadrelor de partid, a tuturor comu
niștilor, muncă ce își află o măsură 
precisă: fapta, acțiunea practică 
pentru transpunerea în viață a hotă- 
ririlor Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S.

O preocupare esențială a Partidu

lui Comunist al Uniunii Sovietice în 
etapa actuală este — așa cum reiese 
din volum — dezvoltarea democra
ției socialiste, atragerea largă și 
eficientă a maselor la procesul de 
conducere, socială. Dezvoltarea de
mocrației sovietice este cerută de 
complexitatea sarcinilor noii etape, 
de accelerare a dezvoltării.

Așa cum reiese din materiale
le inserate în volum, direcțiile 
de acțiune ■ pentru dezvoltarea și 
adîncirea democrației socialiste în 
etapa actuală sînt multiple. Ele 
includ măsuri de activizare a so
vietelor, sindicatelor, comsomolu- 
lui, colectivelor de muncă, contro
lului popular, de informare largă a 
opiniei publice. O importanță deose
bită se acordă, in acest context, dez
baterii publice a diferitelor legi, mă
suri, hotăriri, ca formă esențială de 
stimulare a interesului cetățeanului 
pentru problemele sociale, de crește
re a răspunderii sale civice.

Spații largi sînt consacrate în lu
crare reliefării politicii externe a 
Uniunii Sovietice. Sînt pe larg pre
zentate principiile care stau la baza 
acestei politici, în centrul căreia se 
află dezvoltarea prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste, extin
derea în continuare a colaborării 
multilaterale cu țările Asiei, Africii, 
Americii Latine, sprijinirea statelor 
în curs de dezvoltare, promovarea 
unei colaborări largi, multilaterale, 
reciproc avantajoase cu statele capi
taliste dezvoltate.

Lucrarea subliniază că direc
ția fundamentală a activității 
partidului și statului sovietic pe 
arena mondială vă continua să 
fie lupta împotriva pericolului nu
clear. a cursei înarmărilor, pentru 
crearea unui climat de securitate și 
colaborare, pentru întărirea păcii ge
nerale. Concepția care guvernează 
politica Uniunii Sovietice în dome
niul dezarmării nucleare își gă
sește reflectarea în sublinierea 
ideii că „astăzi lumea a devenit 
prea mică, prea fragilă pentru 
războaie și politica de forță. Ea nu 
va putea fi salvată, dacă nu va fi 
abandonat — hotărit și irevocabil — 
modul de a gîndi și acționa, care, 
veacuri de-a rindul, a considerat răz
boaiele și conflictele militare ca 
ceva firesc, acceptabil".

în volum sînt abordate pe larg și 
problemele complexe ale subdezvol
tării, relevîndu-se că intre „dreptul 
la viață și dreptul Ia dezvoltare" 
există o strînsă legătură.

Desigur, cuprinsul cărții este mult 
mai bogat în idei, orientări și opțiuni 
de natură politică, economică și so
cială, menite să evidențieze spiritul 
înnoitor, creator în care sint abor
date problemele teoretice și practice 
ale construcției socialiste, ca proces 
în continuă dezvoltare și perfecțio
nare. preocupările actuale și de per
spectivă ale P.C.U.S.,. ale poporului 
sovietic, poziția partidului și statu
lui sovietic față de probleme funda
mentale ale contemporaneității.

Apariția în România a volumului 
„Scrieri alese" al tovarășului Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., este primită cu interes 
de opinia publică din țara noastră, 
ca o modalitate de cunoaștere a 
preocupărilor și obiectivelor urmăritp 
de comuniștii sovietici, de popoarele 
U.R.S.S. în noua etapă de construc
ție socialistă in țara vecină și priete
nă, în anul gloriosului jubileu al 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Dr. Paul DOBRESCU

este un tînăr creator care 
și-a ciștigat o binemeritată 
popularitate ; tematica is
torică și patriotică ocupă 
un loc foarte important în 
lista compozițiilor sale, 
iar in ceea ce privește o- 
rlentarea stilistică, auto
rul lor se înscrie în noul 
romantism, în noua tonali
tate — ca și Adrian Iorgu
lescu — punînd într-un con 
de limpezimi atit o bogată 
inventivitate melodică, de 
cele mai multe ori larg ac
cesibilă, cît și o aparte in
ventivitate armonică, in 
consonantă cu valorificarea 
unei instrumentații pline 
de farmec. Succese apre
ciabile în ramura liedului 
și-n aceea a corului „a cap- 
pella" a obținut Cristian 
Alexandru Petrescu : ode 
închinate țării noastre și 
marilor realizări din anii

lași context al generării 
unui limbaj sonor plin de 
dramatism, dar poate cu o 
mai mare claritate în ex
primare și-n arhitectură, 
ni se prezintă simfonia și 
lucrarea concertantă pen
tru flaut și orchestră a lui 
Sorin Lerescu, la care pe 
lingă o pronunțată sensi
bilitate artistică se poate 
distinge și o afinitate pen
tru o orchestrație de o po
licromie cuceritoare. So
rin Lerescu „dăltuieste" 
cu migală compozițiile, in
cit în nici un caz nu se 
poate vorbi de o cantitate 
in detrimentul calității. Pe 
o linie postimpresionistă, 
nelipsită de suavități miș
cătoare. se înscrie muzica 
lui Valentin Petculcscu, 
tinăr compozitor care are 
predilecție pentru conci- 
ziunea și limpezimea artei

Tinerețea 
muzicii

României socialiste, me
ditații profunde asupra 
trecutului de luptă al po
porului român, asupra 
muncii, în strinsă corela
ție cu marile legi morale 
dintotdeauna, precum și 
înălțătorul sentiment al 
dragostei curate sint doar 
citeva din temele abordate, 
de pe poziția unui compozi
tor care a preluat — cu re
zonanțe multiple — moște
nirea enesciană. Doina Ro
tam este autoarea unei 
poetice simfonii, precum 
și a unor piese camerale, 
în care se relevă aceeași 
continuare a filonului enes- 
cian, dar, poate cu un plus 
de dramatism față de Cris
tian Alexandru Petrescu, 
în același timp, autoarea se 
arată a fi mai apropiată de 
genul muzicii simfonice și 
camerale decît de acela al 
artei sonore vocale ; din
colo de preocupările inten
se pentru construcția solidă 
și pentru atrăgătoarea îm
binare de timbruri, Doina 
Rotaru ni se înfățișează ca 
o muziciană de un lirism 
fremătător, izbutind de cele 
mai multe ori să contureze 
o lume a dorului, sugerîn- 
du-ne acea blagiană duioșie 
a unui codru într-o con
taminantă legănare... Maia 
Ciobanu contrastează față 
de Doina Rotaru prin fap
tul că aderă la o expri
mare mai barocă, mai as
pră, nu lipsită însă de ex
presivitate, iar in această 
privință merită a fi re
marcată partea mediană 
din al său Concert pentru 
violină și orchestră, o pa
gină de referință în con
textul muzicii pe care a 
creat-o totdeauna cu o to
tală dăruire. Tot în ace-

latine. în ultima vreme 
am constatat realizări de 
excepție in domeniul coru
lui „a cappella" la Adrian 
Pop, un demn continuator 
al unui reprezentant de 
frunte al madrigalului ro
mânesc — l-am numit pe 
Sigismund Toduță. Adrian 
Pop s-a impus mai ales 
prin tratarea lirică și in
teriorizată a tematicii pa
triotice și, nu întimplător, 
dirijorii de coruri îl inter
pretează cu multă plăcere. 
Se mai poate spune că 
acest dotat muzician tran
silvan nu confundă nici
odată simplitatea cu sim
plismul și se înscrie, în 
același timp, împotriva ori
cărei exprimări sofisti
cate. Pe o linie a preluării 
noilor tehnici de compo
ziție, cristalizate după cel 
de-al doilea război mon
dial, se situează Liviu 
Dănceanu, iar în această 
privință putem afirma că 
elevul lui Ștefan Niculescu 
se opune „modernismului 
după ureche"... înclinînd 
spre o inovație înțeleaptă, 
ca o consecință firească a 
însușirii complexe a unei 
tradiții cu multe ecouri, 
precum un arc peste timp. 
In pofida unor preocupări 
pentru o muzică mai ab
stractă, Fred Popovici iz
butește să impresioneze cu 
adevărat ; mai ales atunci 
cind talentul său scapă de 
sub tirania speculațiilor 
sonore, muzica sa ciștigă 
aprecierea publicului. Poa
te că abordarea unui mai 
mare număr de lucrări vo
cale i-ar oferi posibilita
tea ca solida lui pregătire 
profesională să-1 apropie 
de un contact direct cu 
melomanii. Diametral opus

temperamentului lui Fred 
Popovici, creator de o mu
zică cu o frumusețe nu
merică. ni se arată Dan 
Bălan ; amintim cu precă
dere lucrările vocale, larg 
accesibile datorită promo
vării unui concept melodic 
in care cantabilitatea vi
brează în armonie cu ga
mele și ritmurile cintece- 
lor și dansurilor populare 
din patria noastră. Călin 
loachimescu este un alt 
tînăr compozitor preocu
pat de inovație ; și în ca
zul său avem de-a face cu 
un creator care și-a însușit 
meșteșugul clasic, prelu- 
îndu-1 ca pe o coloană de 
marmură, de la o clădire 
concepută în stil tradițio
nal. pentru a înălța alta 
cu sensuri novatoare mul
tiple. Continuînd cu suc
ces valorificarea unui mo- 
dalism cromatic și a unui 
concept polifonic bogat, 
piesele Iui Hans Peter 
Turk și Eduard Terenyi se 
înscriu în simfonia serio
zității, autorii lor, parcă 
dorind să ne demonstreze 
că muzica plină de forță 
emoțională presupune o 
înlăturare a efectelor cu 
scop în sine. O mențiune 
specială pentru cvartetele 
lui Mihnea Brumaru, ele
gii delicate, situate pe 
orbita „Orestiilor" lui Au
rel Stroe.

Sint doar cîțiva compo
zitori din noile promoții. 
Desigur că nu am epuizat 
sublinierea virtuților lor 
creatoare ; este important 
de precizat că mulți dintre 
aceștia își vor schimba 
probabil stilul, lndreptin- 
du-se spre noi constelații 
sonore, ceea ce în cazul 
celor într-adevăr plini de 
har nu trebuie confundat 
cu nedoritul mimetism ar
tistic. Important este că 
marile teme ale omului, 
în luptă pentru a impune 
binele în societate, pentru 
progres, sînt prezente in 
compozițiile tuturor aces
tor reprezentanți ai unei 
noi generații, unii dintre 
ei dovedind din plin că 
valoarea nu așteaptă nu
mărul anilor. Există in 
creația lor o mare și fru
moasă varietate de stiluri, 
precum și o unitate in 
sensul relevării unei spi
ritualități autohtone ba
zate pe solidaritatea in 
numele acelorași idealuri. 
Desigur că există și neîm- 
pliniri. firești de altfel, 
dacă ne' referim la lipsa 
de experiență a unora din
tre ei. Ceea ce este foarte 
important considerăm că 
ar fi menținerea unei tine
reți spirituale, așa cum o 
concepea George Enescu, 
entuziasmul, generozitatea, 
înclinația spre luminozitate 
legîndu-se trainic de o 
permanentă perfecționare 
profesională.

Doru POPOVICI
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
2 Z

Nayef Hawatmeh,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru felicitările și bunele 
urări pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu prilejul Zilei na
ționale a Norvegiei.

OLAV V

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

U.R.S.S.: Roadele legăturii învățămîntului 
cu producția

secretar general al C.C. al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei
(Urmare din pag. I)
în lumina evenimentelor petrecute, 
în ultimul timp, în regiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, șl cu acest prilej, poziția 
consecventă a României potrivit 
căreia realizarea unei păci trainice 
și juste în Orientul Mijlociu impune 
rezolvarea problemei poporului pa
lestinian prin recunoașterea dreptu
lui său la autodeterminare, inclusiv 
la crearea unui stat propriu, inde
pendent, prin retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, asigurarea inte
grității, suveranității si securității 
tuturor statelor din regiune.

în cadrul întrevederii s-a relevat 
importanta intensificării acțiunilor

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale. construcții, transporturi, unități agricole, precum și din do
meniul prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele patru luni care au tre
cut din acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 apri
lie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Meli- 

nești, județul Dolj, cu 486,8 puncte.
ÎN DOMENIUL 

PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR 

GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Ar
geș, cu 627,7 puncte.

Locul II : Întreprinderea de pros
pecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 591,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Suceava, cu 567,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea de faian
ță și sticlărie „Faimar" Baia Mare, 
cu 614,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
sticlărie si porțelan Dorohoi, jude
țul Botoșani, cu 234,2 puncte.
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Scornicești, județul Olt, cu 
1 042,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Vulcan, județul Hunedoara, 
cu 254,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții ..Mondiala** Satu Mare, cu 
188,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII CĂRNII

Locul I : întreprinderea de pre
parate și conserve din carne Bucu
rești, cu 608,2 puncte.

Locul II : întreprinderea ,.An- 
trefrig** București, cu 362,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializare a cărnii Bacău, cu
101,5 puncte.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL MIXT
Locul 1 : întreprinderea de sere

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

0 STRĂLUCITA CONFIRMARE A VALORII SCOLII ROMÂNEȘTI
1 «

DE GIMNASTICĂ
Daniela Silivaș - campioană europeană absolută!

La Moscova, au început ieri cam
pionatele europene de gimnastică la 
care participă 150 de sportivi din 27 
de țări. Concursul feminin indivi
dual compus, care a deschis compe
tiția, s-a încheiat cu un strălucit 
succes al tinerei sportive românce 
Daniela Silivaș. Printr-o evoluție 
remarcabilă sub toate aspectele, 
executind cu deosebită grație și 
măestrie un program de exerciții de 
mare dificultate la toate aparatele, 
reprezentanta României a cucerit 
medalia de aur și titlul de campioa
nă europeană absolută.

ȘAH : Turneul internațional al României
înaintea ultimei runde, in Turneul 

internațional masculin de șah al 
României, ce se desfășoară la Timi
șoara, conduc Mihai Șubă, Florin 
Gheorghiu și Valentin Stoica — 8,5 
puncte, urmați de Ovidiu Foișor, 
Raj Tischbierek (R.D. Germană) — 
8 puncte, Mihai Ghindă, Constantin 
Ionescu, Xu Jun (R.P. Chineză), Ed- 
vin Kengis (U.R.S.S.) — 7,5 puncte.

FOTBAL: In preliminariile olimpice, 
Grecia - Danemarca 0-5

La Levadhia (Grecia), in meci 
contînd pentru preliminariile turneu
lui olimpic de fotbal, selecționata 
Danemarcei a învins cu scorul de 
5—0 (3—0) formația Greciei. Golu
rile au fost înscrise de Poulsen, 
Nielsen, Moesby, Lauridsen și Ko- 
lomitrousis (in propria poartă).

în clasamentul grupei A europene, 
conduce echipa României, cu 3

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Viața economică. La zi în agri

cultură
20,35 Lumea contemporană și confrun

tările de idei.
20,55 Serial științific (color). Continen

tul subteran. Producție a Televi
ziunii române. Ultimul episod .

21,15 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare : „Epoca Ceaușescu". 
• Generații. Reportaj

21,30 La porți de soare (color). Muzică 
ușoară

21,50 Telejurnal 

politice și diplomatice care să ducă 
la soluționarea globală a problemelor 
din Orientul Mijlociu. Au fost salu
tate acțiunile întreprinse în direcția 
întăririi unității de acțiune a orga
nizațiilor politice ale poporului pa
lestinian. precum și a dezvoltării 
colaborării între țările arabe — ca 
o condiție esențială pentru rezolva
rea situației din Orientul Mijlociu.

Referindu-se la căile și modalități
le de soluționare pașnică, pe cale 
politică, a situației din Orientul Mij
lociu. secretarul general al Partidu
lui Comunist Român a subliniat ne
cesitatea și importanta organizării 
unei conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U., la care să participe 
membrii permanenți ai Consiliului de 
Securitate, precum și toate părțile

„30 Decembrie" Sectorul agricol 
Ilfov, cu 864,6 puncte.

Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Alexandria, cu 743,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Rimnicu Vîlcea, cu 677,8 
puncte.

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE PATRU LUNI

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antrepri

ză de montaj și service pentru 
automatizări și telecomunicații 
București — Ministerul Industriei 
Electrotehnice, cu 812 puncte.

Locul- II : Trustul antrepriză de 
construcții-montaj și reparații Bra
șov — Ministerul Industriei Lem
nului și Materialelor de Construc
ții. cu 706,5 puncte.

Locul III : întreprinderea „Fri
gotehnica" București — Ministerul 
Industriei Alimentare și Achizițio
nării Produselor Agricole, cu 620,6 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : Administrația fluvială a 

Dunării de Jos, Galați, cu 733,8 
puncte.

Locul II : Compania TAROM 
București, cu 389,8 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTELOR 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Giurgiu, 
cu 399,9 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Vaslui, cu 
397,1 puncte.

Cu o prestație excepțională, de 
mare efect artistic și-a prezentat 
gimnasta noastră exercițiul său la 
sol, răsplătit cu nota maximă : 
10,00. Și la celelalte aparate Da
niela Silivaș s-a apropiat de perfec
țiune, primind 9,95 la birnă, 9,925 
la paralele și 9,90 la sărituri.

Daniela Silivaș a terminat între
cerea la individual compus cu un 
total de 39,775 puncte. Meda
lia de argint a revenit concu
rentei sovietice Alevtina Priahina, 
situată pe locul al doilea cu 39,475 
puncte. Pe locul trei s-au clasat la

Reynaldo Vera (Cuba), Liang Jin- 
rong (R.P. Chineză) — 6,5 puncte etc.

In penultima rundă, Xu Jun 1-a 
învins pe Nun (Cehoslovacia). Tisch
bierek a ciștigat la Șubă, iar in 
partidele Gheorghiu — Ghindă, 
Stoica — Foișor, Przewoznik (Polo
nia) — Ionescu. Vera — Ghițescu, 
Kirov (Bulgaria) — Bărbulescu și 
Kengis — Liang Jinrong a fost con
semnată remiza.

puncte (din 2 jocuri), urmată de 
formațiile Danemarcei — 2 puncte, 
Poloniei — 1 punct, R.F. Germania 
și Greciei — zero puncte (toate cu 
cite un singur meci disputat). 
• „Cupa U.E.F.A." a fost cîștigată 
de echipa suedeză I.F. Goteborg. 
După ce învinsese, cu 1—0, în meci 
tur, pe Dundee United, în partida 
retur a obținut un rezultat de egali
tate, 1—1.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 mai (ora 21) — 25 mai 
(ora 21). In țară : Vremea va fi in ge
neral instabilă, cu cerul mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie, care vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice, mai ales în nordul și 
estul țării. în zona de munte, la alti
tudini de peste 1 500 metri, se vor 
semnala precipitații și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Pe alocuri, can

interesate, inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, ca repre
zentant legitim al poporului palesti
nian, și Israel.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat sprijinul ferm al României 
socialiste fată de cauza dreaptă a 
poporului palestinian, hotărirea țării 
noastre de a-și aduce contribuția la 
rezolvarea pe calea tratativelor a 
problemelor din această regiune.

La primire a participat tovarășul 
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au luat parte Salem Yousef Der- 
doma, membru al C.C. al F.D.E.P., 
precum și Mohamed Chreih, însărci
nat cu afaceri a.i. al O.E.P. la 
București.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Neamț, cu 
397 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea econo

mică de odihnă Sinaia, cu 434,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea balneo
climaterică Sovata, județul Mureș, 
cu 329,3 puncte.

Locul III : Centrala de turism 
O.N.T. „Litoral" cu 286,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 805,2 puncte.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Dolj, cu 697 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vilcea, cu 645,1 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea județea
nă de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile Alba, cu
131,5 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Boto
șani. cu 114 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : Întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
cativă Vaslui, cu 1 125,1 puncte.

Locul,II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
cațivă Olt, cu 908,1 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Vrancea, cu 859 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Timiș, cu 
1 288,9 puncte.

Lopul II : întreprinderea județea
nă de transport local Vrancea, cu 
1 229,8 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Constanța 
cu 1 211,2 puncte.

egalitate, cu cîte 39,200 puncte. Ele
na Șușunova (U.R.S.S.) și Diana Du- 
dena (Bulgaria).

Astăzi se desfășoară concursul 
masculin individual compus, iar sîm- 
bătă și duminică sînt programate fi
nalele pe aparate.

LA TIMIȘOARA 
întrecerea națională a celor 

mai mici gimnaști
în timp ce, la campionatele euro

pene, reprezentanți de frunte ai gim
nasticii noastre concurează pentru 
noi afirmări pe plan internațional, 
iată că sîmbătă și duminică, la Ti
mișoara. vor lupta pentru întîietate 
și evidențieri sportivii celei mai 
proaspete generații de gimnaști 
ai României. Sînt înscrise pentru 
titlurile de campioane ale școlilor 
generale 11 echipe de fete și zece de 
băieți. Bucureștiul, Timișoara, Baia 
Mare și Iași participă la finale atit 
cu formații feminiAe, cit și mascu
line. Pentru titlul pe echipe la băieți, 
favorite par a fi formațiile școlii 
generale nr. 18 Timișoara (profesor 
Danilo Lațici) și liceului nr. 32 
București (prof. Petre Sacerdoțea- 
nu), iar la fete, puternică se anunță 
formația bucureșteană a școlii gene
rale nr. 58 (profesor Elena Pahonțu). 
Ca selecționeri din partea F.R.G. vor 
observa aceste întreceri Iosif Hidi, 
Ileana Sima și Gabriel Popescu, toți 
de la catedra de specialitate a 
I.E.F.S.

titățile de apă pot depăși 15 litri pe 
metru pătrat în 24 de ore. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări locale din sectorul nordic în es
tul țării și la munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, mai coborîte în depresiunile in- 
tramontane pînă în jur de zero grade, 
iar maximele se vor situa între 13 și 
23 de grade, local mai ridicate în ul
tima zi. In București : Vremea va fi 
în general instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi de scurtă du
rată. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 9 și 11 grade, cele maxi
me între 17 și 20 de grade.

Cronica zilei
Joi după-amiază, Gheorghe Oprea, 

prim viceprim-ministru al guver
nului, și Dimitrie Ancuța, viceprim- 
ministru. au avut o convorbire cu 
Klaus Steilmann, președintele grupu
lui de firme cu același nume din 
R.F. Germania. ■

în timpul intrevederii au fost 
abordate aspecte privind relațiile de 
colaborare dintre firme românești 
de comerț exterior și grupul de 
firme vest-german, posibilitățile am
plificării acestor raporturi, dezvoltă
rii și diversificării schimburilor 
comerciale dintre România și R.F.G.

★
La București au început, joi, lu

crările celei de-a X-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-zambiene de cooperare economică 
și tehnică.

Delegațiile, conduse de Gheorghe 
David, ministrul agriculturii, și G. K. 
Chinkuli, ministrul energiei, trans
porturilor și comunicațiilor din Re
publica Zambia, președinții celor 
două părți în comisie, analizează 
evoluția relațiilor economice româ- 
no-zambiene, potrivit hotăririlor con
venite la precedenta sesiune, posi
bilitățile și căile menite să conducă 
la dezvoltarea in continuare a coo
perării bilaterale in diferite dome

Producția fizică - realizată ritmic, 
integral, la toate sortimentele!

(Urmare din pag. I)
care să permită ca la intrarea în 
funcțiune a laminorului acesta să 
funcționeze neîntrerupt, la intreaga 
capacitate.

ORGANIZAREA TEMEINICĂ A 
MUNCII — LA BAZA SUCCESE
LOR ÎN PRODUCȚIE, Un fapt se 
impune cu pregnanță atenției celui 
care trece în aceste zile prin secțiile 
de producție ale întreprinderii Inte
grata de in din Zalău : coloristica, 
eleganța modelelor, calitatea țesătu
rilor realizate aici și ritmul susținut 
de muncă. Observațiile „pe viu" sint 
întărite și de datele statistice : de la 
inceputul anului unitatea și-a reali
zat integral, la toate sortimentele 
planul Ia producția fizică.

— Pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor. la producția fizică s-a asi
gurat din timp o temeinică pregă
tire a producției, o. bună organizare 
a muncii — ne precizează inginerul 
Viorel Hanu. directorul întreprinde
rii. Astfel, am stabilit ca fiecare 
cadru de conducere din întreprinde

Este adevărat, măsurile organizatorice și tehnice inițiate în majori
tatea Întreprinderilor industriale din municipiul Zalău au dus la obținerea 
in perioada care a trecut de la începutul acestui an a unor rezultate nota
bile in producție. Se cuvine totuși subliniat faptul că rezultatele puteau 
fi și mai bune dacă unități industriale cu pondere însemnată în producția 
industrială a municipiului și a județului. în special întreprinderile de 
anvelope și de țevi din Zalău nu ar fi înregistrat anumite rămineri în 
urmă la unele sortimente.

Gheorqhe IONITA Euqen TEGLAȘ

(Urinare din pag. I)
și peste hotare faima înain
tașilor și inteligența teh
nică a contemporanilor.

— Cu toate că în Sighi
șoara — ne spune Ana 
Hermann, primarul orașu
lui — tradiția meșteșugă
rească este veche de peste 
600 de ani. iar în secolul 
trecut (în 1843) aici a fost 
înființată prima țesătorie 
de bumbac din țară, voca
ția industrială a orașului 
și a locuitorilor săi s-a 
afirmat în anii socialismu
lui, cu deosebire în pe
rioada de după Congresul 
al IX-lea al partidului. 
Marea industrie, în adevă
ratul sens al termenului, 
s-a conturat, practic, pe 
harta orașului în această 
perioadă, cînd și vechile 
unități au fost fie moder
nizate, fie reutilate.

Argumente ? Multe. Față 
de 1965, producția indus
trială a municipiului a 
crescut de opt ori, ea ajun- 
gînd, in acest an, la peste
3,5 miliarde lei. O creștere 
spectaculoasă dacă avem în 
vedere că, în urmă cu 
numai 12 ani (in 1975), Si
ghișoara abia realiza o pro
ducție industrială de 550 
milioane lei. Cit despre as
pectul calitativ al produc
ției și implicațiile ei pe 
plan social, să reținem că 
întreprinderea de lină a 
fost nominalizată, in premi
eră pe tară, să producă țe
sături cardate din lină sută 
la sută, cucerind acest drept 
in urma unor testări în 
laboratoare de peste hota
re ; că Ia întreprinderea de 
sticlărie și faianță — care, 
din punctul de vedere al 
tonajului producției reali
zate, este cea mai mare 
din Europa — s-a realizat, 
în premieră, la scară in
dustrială, , tehnologia de 
producere a porțelanului 

nii. la creșterea și diversificarea 
schimburilor reciproce de mărfuri.

★
A fost semnat contractul de lungă 

durată între întreprinderi românești 
și iugoslave de comerț exterior pri
vind produse metalurgice. Cu acest 
prilej, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București, Boro Denkov, a 
oferit, joi. un cocteil.

Au participat membri ai conduce
rilor Ministerului Industriei Meta
lurgice, Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, alte persoane oficiale.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Argen
tina, joi a avut loc in Capitală o 
manifestare culturală, organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară și un film 
documentar argentinian.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros 
public.

A fost prezent Enrique F. Lupiz, 
ambasadorul Republicii Argentina la 
București.

(Agerpres)

re să se ocupe și să răspundă per
sonal de aprovizionarea cu materia
lele necesare fabricației, deplasîn- 
du-se periodic la filaturile din Fălti
ceni și Jibou. Zilnic analizăm in 
sectoarele de fabricație stadiul rea
lizării fiecărei comenzi, urmărim 
modul în care sînt introduse in fa
bricație noile comenzi. Analize obli
gatorii, dacă avem în vedere că rea
lizăm circa 3 500 de produse, în peste 
2 700 de modele. Cu atit mai mult 
cu cit in fiecare lună de Ia începu
tul acestui an am asimilat în fabri
cație circa 4 produse noi.

— Fără îndoială, aceasta presupune 
o mare mobilitate în organizarea în
tregului proces de producție, o rapidă 
adaptare a tehnologiilor de fabri
cație.

— Bineînțeles, iar colectivul nos
tru a clobindit o bogată experiență 
în acest sens. Am să vă dau un sin
gur exemplu : un partener străin 
ne-a solicitat un articol nou. o țesă
tură. fină, în citeva desene. Am rea
lizat mostrele, circa 25. intr-un timp 
foarte scurt. Ele au fost prezentate 
partenerului străin, care imediat le-a 
acceptat si a încheiat contractul.

fosfatic (obținut pînă acum 
doar în stații pilot), reali- 
zîndu-se, practic, un pro
dus nou, superior calitativ 
chiar porțelanului pur. 
Această ■ competiție pentru 
calitate a făcut ca produ
sele unității să fie căutate 
și apreciate in peste 70 de 
țări de pe toate continen
tele. în configurația jude
țului și a țării, economia 
Sighișoarei se remarcă azi 
prin producția de ceramică

teazul", „Florilor", „Plopi
lor", „6 Martie" — să 
locuiască mai bine de 60 
la sută din populația ac
tuală a orașului. Deocam
dată ! Mihai Chiriac, prim- 
vicepreședinte al comitetu
lui executiv al consiliului 
popular municipal, ne ex
plică, in fața unei machete, 
că în zona industrială se 
află in construcție noul și 
modernul cartier „Tirna- 
va“, care, in final, va nu-

Alt timp măsoară 
astăzi ceasul din tumul 

Sighișoarei...
fină, ambalaje din sticlă, 
materiale de construcții, țe
sături din mătase, lînă și 
bumbac, broderii, confec
ții textile, utilaje și piese 
de schimb, vase emailate, 
mobilă și produse ale micii 
industrii. Bineînțeles, creș
terea spectaculoasă în 
structura producției a fă
cut, între altele, ca popu
lația activă a municipiului 
să crească de Ia numaj 
6 518 lucrători în 1965, la 
23 000 în prezent.

Fără îndoială, aceste mu
tații produse în economia 
orașului au condus la ridi
carea calității vieții. Este 
o realitate ilustrată de fap
tul că, in anii socialismu
lui, s-au construit peste 
6 000 de apartamente, din 
care 5 500 de apartamen
te numai în perioada 
1966—1986. Aceasta a făcut 
ca in marile cartiere apă
rute pe harta orașului 
după 1965 — „Mihai Vi-

măra 10 000 de apartamen
te. „Va fi, practic, o nouă 
Sighișoara", care va depăși 
populația orașului din anii 
’80".

Dar sighișorenii se mîn- 
dresc nu numai cu moder
nele blocuri de locuințe 
înălțate în ultimii ani, ci și 
cu alte lucrări edilitar-gos- 
podărești de interes vital, 
la înfăptuirea cărora și-au 
adus ei înșiși contribuția. 
Astfel, aici — unde inun
dații catastrofale au fost 
semnalate în cronicile lo
cale, dar și in anii noștri 
— au fost efectuate lucrări 
de regularizare a riului 
Tirnava Mare pe o lungi
me de 13 km și s-a reali
zat, în amonte de oraș, un 
bazin cu o capacitate de 
acumulare temporară de 
peste 25 milioane metri 
cubi. Li se asociază poduri 
înalte și temeinic construi
te.

Firesc, municipiul și-a

O nouă întreprindere de con
strucții a fost înființată la Lenin
grad. Fondatorii ei sînt școlile pro
fesionale și tehnice din oraș. Vi
itorii timpiari, faianțeri, parche- 
tari, instalatori încheie contracte 
cu termen pentru finisarea unor 
apartamente, garantind calitatea 
lucrărilor și termenul de dare in 
folosință. Noua întreprindere cola
borează fructuos cu trusturile de 
construcții leningrădene, avantajele 
fiind reciproce — trusturile duc 
lipsă de mină de lucru calificată, 
școlile au o bază practică de pro
ducție pentru cursanți.

Legarea invățămîntului de pro
ducție — unui din elementele re
organizării sistemului invățămintu- 
lui profesional sovietic — oferă 
tinerilor posibilitatea de a-și în
suși temeinic o meserie, sporind 
și responsabilitatea acestora față 
de sarcinile de producție. Absol
venții au acum o experiență in
dividuală deosebit de utilă, adap- 
tîndu-se mult mai ușor in viitoa
rele colective de muncă.

R.P. BULGARIA: Pentru folosirea rațională 
a resurselor de apă

„Să economisim fiecare picătură obține un efect mărim din folo-
apa ! . Sub acest titlu, ziarul 

„RABOTNICESKO DELO" pune in 
atenție necesitatea stringentă a uti
lizării cit mai raționale a resurselor 
de apă ale Bulgariei. „O toamnă 
secetoasă, urmată ele o iarnă săracă 
în zăpezi au făcut ca nivelul apei 
in lacurile de acumulare să scadă 
la jumătate. Aceasta ne obligă pe 
toți, ca gospodari, ca cetățeni să 
folosim cu maximă grijă apele — 
scrie ziarul. Mari sarcini revin in 
acest sens cadrelor din sistemul de 
hidroameliorații, de la complexele 
agroindustriale, astfel incit fiecare 
picătură de apă să se regăsească 
in cereale, furaje, fructe, legume 
adică in producție. Două sint con
dițiile hotăritoare pentru a se putea

R.D. GERMANĂ: 
în extindere și 

în cursul acestui an vor începe 
lucrările de extindere și moderni
zare a portului Brandenburg, oraș 
industrial aflat la vest de Berlin 
și unul din cele 16 porturi interi
oare ale Republicii Democrate 
Germane. Lungimea cheiurilor sale 
va fi mărită pentru a ajunge la 600 
metri și a permite acostarea a 30 
de vase. în același timp, capacita
tea de încărcare se va dubla, pen
tru a atinge un milion de tone.

R.S. CEHOSLOVACĂ: O importantă 
sursă de economisire a combustibilului : 

folosirea apelor termale
Specialiștii cehoslovaci au sta

bilit că, prin valorificarea surse
lor de apă termală, economia na
țională va putea renunța, în anul 
1990, la consumul a 70 000 tone de 
combustibil convențional, relatează 
agenția C.T.K. în anul 2000 aceste 
economii vor ajunge la 450 000 tone 
de combustibil convențional.

în prezent, numai în Slovacia 
sînt cunoscute zeci de surse de apă 
termală cu temperatura de peste 
20 grade Celsius și un debit total 
de 856 litri pe secundă.

sporit, în anii din urmă, și 
renumele de centru cultu
ral. în cele 34 de unități 
de învățămînt sînt cuprinși 
1 511 copii în grădinițe și 
6 115 elevi in clasele I—XII, 
de a căror instruire se ocu
pă aproape 600 cadre di
dactice. Vara, cetatea Si
ghișoarei devine o adevă
rată tabără de creație 
plastică. Ansamblul artistic 
„Doina Tîrnavelor", grupul 
coral-cameral „Armonia", 
împreună cu cele peste 200 
de formații artistice în care 
activează tineri români, 
maghiari sau germani re
prezintă incă o expresie a 
dreptului și accesului la 
cultură ale tuturor locuito
rilor, fără deosebire de na
ționalitate.

Sighișoara este încă un 
oraș în prefacere. O pre
facere Ia care au visat de 
mult locuitorii săi. Pe plan
șele proaspăt trase in tuș 
aflate în biroul de lucru 
ale primarului ne sînt în
fățișate zonele de dezvol
tare edilitar-urbană din 
prezent și în anii ce vin. 
Unele ansambluri, printre 
care am distins în primul 
rind noul centru civic al 
orașului, au și început să 
prindă contur, urmînd a fi 
înălțate, intre altele, un 
modern hotel, o casă de 
cultură, magazin universal 
ș.a.

...In fiecare zi, Sighișoa
ra este vizitată de sute și 
sute de turiști, de oameni 
veniți cu treburi în unită
țile sale economice. Unii 
vin pentru intîia dată, alții 
au și uitat a cita oară. 
Pentru toți însă, „perla 
Tîrnavei". așezafea din
tre zidurile căreia respiră 
veacuri de istorie, este un 
oraș mereu altul, un oraș 
tinăr care întinerește cu 
fiecare an.
Gheorqhe GIURGIU

Referindu-se la reforma învăță
mîntului din U.R.S.S.. revista so
vietică „Socialism" scrie că moti
vele care au determinat această re
formă privesc necesitatea de a se 
accelera progresul tehnico-științi- 
fic și trecerea economiei pe calea 
dezvoltării intensive, a folosirii 
tehnicii de calcul în cele mai di
verse ramuri. Realizarea unor ase
menea obiective, adaugă revista, a 
impus ca element esențial perfec
ționarea procesului de instruire, a 
pregătirii tinerei generații pentru 
muncă.

Din luna septembrie a anului 
trecut, în învățămîntul secundar 
sovietic a început să se aplice o 
programă uniformă. Elevii nu mai 
sint nevoiți să studieze anumite 
lucruri mai puțin importante — și 
adesea mult prea complicate — 
timpul cîștigat puțind fi folosit 
pentru studierea altor discipline 
din domeniul științelor fundamen
tale și tehnicii.

slrea resurselor de apă — o bună 
pregătire și desfășurare a lucrări
lor de hidroameliorații și asigu
rarea unor irigații permanente atit 
ziua, cit și in timpul nopții".

Ziarul subliniază totodată cerința 
ca marile întreprinderi industriale, 
complexele zootehnice să-și asigu
re surse proprii de apă. Paralel, 
se are in vedere o mai bună valo
rificare a pinzelor freatice, o aten
tă întreținere a sistemelor de ca
nale, pentru a se evita risipa de 
apă. Economisirea apei, o rațională 
folosire a resurselor existente, con
chide ziarul, reprezintă o îndato
rire națională, impunind măsuri 
trainice, intr-o amplă perspectivă.

Un nou port 
modernizare
între produsele transportate prin 

portul Brandenburg se numără 
lingourile de oțel, cheresteaua, ma
terialele de construcții, nisip, 
pietriș etc.

Lungimea totală a cursurilor de 
apă din R.D.G., care sînt tot mai 
mult folosite pentru navigație, este 
de 2 300 kilometri, total care inclu
de o rețea de 1 300 kilometri de 
rîuri regularizate. Flota fluvială 
cuprinde 1 300 de nave.

Potrivit prognozelor elaborate de 
geologi, sursele potențiale de ape 
termale în Slovacia depășesc 3 700 
litri pe secundă. Se emite insă ipo
teza că ele sînt de trei ori mai 
mari.

în prezent, sursele de ape ter
male din Slovacia se utilizează în 
principal pentru nevoi ale fermelor 
agricole și pentru agrement. Se e- 
fectuează, de asemenea, lucrări în 
vederea captării apelor termale și 
folosirii lor pentru termoficarea 
unor cartiere de locuințe.

GIURGIU : Sincroliftul — 
o realizare de prestigiu 
în ziarul „Scînteia" din 23 

noiembrie anul trecut am consem
nat faptul că la Șantierul naval 
din Giurgiu au fost efectuate pri
mele probe hidraulice în sarcină la 
Sincrolift, urmînd ca această inge
nioasă instalație realizată în pre
mieră de industria noastră să 
inaugureze lansarea automatizată 
la apă a navelor fluviale. După 
eforturile depuse pentru sincroni
zarea in ansamblu a instalației, 
navaliștii din Giurgiu au încredin
țat apelor Dunării prima navă cu 
ajutorul Sincroliftului. (in fotogra
fia alăturată).

„De fapt, este vorba de două pre
miere industriale — a ținut să ne 
precizeze Paul Militaru, inginerul 
șef al șantierului. Despre noua 
navă lansată prin intermediul 
Sincroliftului vă pot spjine că ea 
este o primă dragă tehnică din 
seria celor 22 de astfel de nave ce 
se construiesc aici pe baza indica
țiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ea a fost proiectată și construită 
în întregime in șantierul nostru și 
este destinată înfăptuirii pro
gramului de amenajare complexă a 
Deltei Dunării". în ceea ce pri
vește Sincroliftul, această instalație 
constituie materializarea practică a 
sarcinii trasate de secretarul 
general al partidului ca șantierul 
nostru să devină unitate cu activi
tate integrată. Sincroliftul pus in 
funcțiune la Șantierul naval din 
Giurgiu este o instalație ultramo
dernă. cu ajutorul căruia pot fi 
transferate pe verticală și orizonta
lă toate tipurile de nave fluviale 
care sint lansate la apă și pot fi 
readuse pe uscat cele care necesită 
reparații". Concret, Sincroliftul se 
constituie într-o hală modernă 
complet automatizată de lansare a 
navelor la apă și poate transfera 
vertical și orizontal o sarcină utilă 
de pină la 2 500 tone. El preia na
vele direct din halele de construc
ție și le depune lin pe linia de 
plutire a apelor Dunării. Prima 
probă de lansare a fost trecută cu 
succes, noua instalație răspunzînd 
perfect tuturor comenzilor. (Ion 
Manea).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
Duminică, 24 mai 1987, este 

programată o nouă TRAGERE 
LOTO 2, care este și ultima din 
această lună. Marea popularitate a 
aoestui gen de tragere este deter
minată, in primul rind, de avan
tajele oferite, prin multitudinea de 
cîștiguri, constind in autoturisme 
„Dacia 1 300" și importante sume 
de bani. O particularitate deosebit 
de atractivă rezidă și in aceea că 
la TRAGEREA LOTO 2 se poate 
cîștiga și cu 2 numere din 4 ex
trase. Participarea se face pe bilete 
cu taxă unică — de 10 lei, ultima 
zi în care se pot juca numerele 
favorite fiind sîmbătă, 23 mai 1987.



Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-tunisian

națiunile unite: Necesitatea soluționării

TUNIS 21 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
președintelui Republicii Tunisiene, 
președinte al Partidului Socialist 
Desturian, Habib Bourguiba, un 
călduros mesaj de prietenie, împreu
nă cu cele mai bune urări.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Habib Bourguiba a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, întregului popor român salutări 
cordiale, precum și urări de noi și 
tot mai mari succese în opera 
de dezvoltare economico-socială a 
României.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
Republicii Tunisiene a tovarășului 
Nicu Ceaușescu, membru supleant

Fesfivităfile de la Kinshasa
KINSHASA 21 (Agerpres). — La 

Kinshasa au loc festivitățile organi
zate cu ocazia celei de-a 20-a ani
versări a creării Mișcării Populare a 
Revoluției din Zair, partid unic de 
guvernămînt, la care participă re
prezentanți de partid și de guvern 
din 60 de țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, este reprezentat de 
tovarășul Miu Dobrescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

Luări de poziție în sprijinul înlăturării rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Europa

ROMA 21 (Agerpres). — Guvernul 
italian apreciază pozitiv eventuala 
aplicare a soluției zero și în dome
niul eurorachetelor cu rază între 500 
și 1 000 km — a declarat ministrul 
de externe Giulio Andreotti, intr-o 
depoziție făcută în fața membrilor 
comitetelor pentru politică externă 
și apărare ale Camerei Deputaților. 
El a adăugat că Italia nu și-a defi
nitivat încă poziția In această pro
blemă.

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 
Referindu-se la existența unor po
sibilități reale de încheiere a unui 
acord sovieto-american cu privire 
la lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
primul-ministru al Suediei. Ingvar 
Carlsson, relevă într-un articol pu
blicat la Stockholm că ar fi regre
tabil ca posibilitatea de a se începe 
procesul de dezarmare să eșueze în 
urma opoziției unor țări vest-eu- 
ropene. . , ..... .
«Chiar și după lichidarea rachetelor 
sficnționate, in Europa, vor continua 
să existe o cantitate însemnată de 
arme nucleare si pericolul de declan

Alegeri generale anticipate în Turcia
ANKARA 21 (Agerpres). — Marea 

Adunare Națională a Turciei a votat 
un proiect de lege pentru organiza
rea unui referendum național privind 
ridicarea interdicției în ceea ce pri
vește activitatea partidelor politice 
din țară — aflată în vigoare din anul 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., care efectuează o vizită in 
Tunisia la invitația Ministerului Ti
neretului si Sporturilor și a Uniunii 
Tunisiene a Organizațiilor de tineret.

în cadrul întrevederii au fost re
levate raporturile bune de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări 
și popoare, inclusiv pe linie de tine
ret, ca o contribuție concretă la cauza 
păcii, înțelegerii și cooperării inter
naționale.

★
Tovarășul Nicu Ceaușescu a fost 

primit, de asemenea, de Rachid 
Sfar. primul-ministru al Republicii 
Tunisiene, și s-a întîlnit cu Abdel 
Aziz Ben Dhia, directorul Partidului 
Socialist Desturian. Cu acest prilej, 
au fost abordate aspecte actuale ale 
cooperării româno-tunisiene, expri- 
mîndu-se dorința reciprocă de dez
voltare și diversificare a acesteia, în 
spiritul înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel.

In cadrul unei ample manifestări 
populare, care a avut loc la N’Sele 
— centrul istoric al creării partidu
lui — la care au participat circa 
200 000 persoane — precum și la adu
narea solemnă de la Palatul Poporu
lui din Kinshasa. Mobutu Șese Seko, 
președintele fondator al M.P.R., pre
ședintele Republicii Zair, a evocat 
semnificația evenimentului aniver
sat, a prezentat realizările pe plan 
politic, economic și social obținute 
de poporul zairez în cei 20 de ani 
de existență ai M.P.R., trasînd, tot
odată, jaloanele dezvoltării viitoare.

șare a unui război, arată premie
rul, subliniind că. tocmai de aceea, 
nu trebuie subapreciată nici o ini
țiativă care ar facilita încheierea 
acordului respectiv și elaborarea al
tora în direcția lichidării totale a 
armelor nucleare. Doctrina „reținerii 
nucleare" trebuie înlocuită printr-un 
sistem colectiv de securitate, a sub
liniat primul-ministru suedez.

BONN 21 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă care a avut 
loc la Bonn, conducerea fracțiunii 
parlamentare a Partidului ecologiști- 
lor vest-germani a anunțat că spri
jină încheierea de către U.R.S.S. și 
S.U.A. a unui acord privind lichi
darea rachetelor sovietice și ameri
cane cu rază medie de acțiune și a 
celor operativ-tactice din Europa, 
relatează agențiile de presă. Cu ace
lași prilej s-a anunțat că Partidul 
ecologiștilor intenționează să organi
zeze, la 5 iunie, o manifestație care 
să se încheie cu blocarea de către 
militanții pentru dezartnare nucleară 
a unor baze militare unde sînt am
plasate rachete americane de tip 
„Pershing 2".

1980, informează agenția Taniug. Re
ferendumul va avea loc la 6 septem
brie.

Totodată, primul ministru Turgut 
Ozal a anunțat că, la începutul lunii 
noiembrie, vor avea loc alegeri gene
rale anticipate — transmite agenția 
citată.

globale a problemelor subdezvoltării
subliniată de reprezentantul român in cadrul sesiunii 
Comitetului O.N.U. pentru cooperare tehnică intre țările 

in curs de dezvoltare

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — La sediul din New York al 
Națiunilor Unite are loc sesiunea 
Comitetului O.N.U. pentru coopera
rea tehnică între țările în curs de 
dezvoltare, la care participă toate 
statele membre și un număr impor
tant de organizații interguvernamen- 
tale și neguvernamentale. Sesiunea 
face o evaluare a felului cum au 
fost îndeplinite prevederile „Planu
lui de acțiune" adoptat la Buenos 
Aires. în 1978. la Conferința Națiu
nilor Unite asupra cooperării tehnice 
intre țările In curs de dezvoltare. De 
asemenea, vor fi analizate măsurile 
care trebuie întreprinse pe viitor in 
acest domeniu.

Reprezentanții țărilor în curs de 
dezvoltare au evidențiat situația eco
nomică deosebit de gravă a majori
tății acestor țări, rolul și importanta 
acțiunilor comune ale statelor anga
jate pe calea dezvoltării. Totoda
tă, a fost subliniată necesitatea de 
a se acționa in continuare in vede
rea aplicării recomandărilor planului 
de acțiune de la Buenos Aires, Care 
vizează promovarea și întărirea cooLucrările Consiliului 0. N. U. pentru Namibia

LUANDA 21 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia, care au loc în ca
pitala Angolei, reprezentantul Ke- 
nyei a relevat că eliberarea terito
riului namibian este legată insepa
rabil de lupta pentru eradicarea ves
tigiilor colonialismului în Africa. 
Reglementarea situației din acest te
ritoriu — a subliniat el —■ are ca 
prioritate asigurarea drepturilor po
porului namibian la autodeterminare 
și independență.

Rasiștii de la Pretoria se află In 
mod ilegal în Namibia, încâlcind 
grosolan legile și normele interna

In pregătirea reuniunii „celor șapte“
ROMA 21 (Agerpres). — Comitetul 

pentru politică economică al Inter
naționalei Socialiste s-a reunit in lo
calitatea italiană Stresa cu scopul de 
a finaliza un document ce va fi 
supus atenției „celor șapte" la apro
piata lor întîlnire la nivel înalt 
de la Veneția, transmite agenția 
ANSA.

Experții In probleme economice 
reuniți în1'orașul italian au subliniat 
că in contextul actual faza critică 
prin care trece economia . mondililă 
este imputabilă, in mare pârte, acti
vității corporațiilor transnaționale. 
Două sute de societăți multinaționale 
dețin o treime din bogățiile lumii și 
domină comerțul internațional, au 
relevat ei.

în documentul elaborat Ia Stresa 
se afirmă că reuniunea de la Veneția 
va trebui să aibă in vedere o coor
donare politică mai amplă. Inclusiv 
prin participarea țărilor în curs de 
dezvoltare. Aceasta, deoarece relan

perării tehnice între țările în curs de 
dezvoltare, printr-o mai largă con
lucrare internațională. în care să fie 
implicate toate statele lumii, inclu
siv organismele economice și tehnice 
din sistemul O.N.U.

în cadrul dezbaterilor, delega
ția română, promovind concepția 
țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind necesita
tea soluționării globale a probleme
lor subdezvoltării și edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
a subliniat importanța pe care o are 
întărirea solidarității și unității de 
acțiune a țărilor în curs de dezvol
tare și faptul că. pentru îndeplinirea 
„Planului de acțiune de la Buenos 
Aires", trebuie depuse noi eforturi 
atît din partea țărilor în curs de 
dezvoltare, cît șl a celor dezvoltate 
și a organizațiilor internaționale.

România, a spus vorbitorul, va ac
ționa și pe viitor pentru lărgirea și 
aprofundarea raporturilor sale eco
nomice și tehnioe cu aceste țări, atît 
pe planul relațiilor bilaterale, cît și 
multilaterale.

ționale — a afirmat reprezentantul 
Senegalului. în același timp, ocupînd 
cu trupe teritoriul Namibiei. Africa 
de Sud s-a constituit într-un per
manent pericol de agresiune împo
triva statelor africane din „prima 
linie", prejudiciind pacea și secu
ritatea internațională, a adăugat 
vorbitorul.

Condamnînd actul ocupării prin 
forță a Namibiei. reprezentantul 
Republicii Nicaragua a arătat că a- 
ceasta reclamă în mod necesar 
sancțiuni cuprinzătoare împotriva 
regimului de discriminare rasială 
din R.S.A.

sarea economică și redistribuirea 
avuției mondiale sînt interdependen
te și constituie elementul crucial 
pentru ca Nordul și Sudul lumii să 
poată ieși din criză si. respectiv, din 
starea de sărăcie.

PARIS 21 (Agerpres). — Primul 
ministru al Italiei, Amintore Fan- 
fani, a efectuat o vizită oficială la 
Paris,, unde a avut convorbiri cu 
președintele Franței, Francois Mit
terrand, și. . cu premierul Jacaues. 
.Chirac, în legătură cu agenda reu
niunii la nivel inalt a principalelor 
șapte țări occidentale industrializate 
(S.U.A., Japonia. R.F. Germania, 
Franța. Marea Britanie, Canada și 
Italia), programată să se desfășoare 
la Veneția în perioada 8—10 iunie. 
La sfirșitul convorbirilor de la 
Palatul Elysăe. Amintore Fanfani a 
declarat că dezbaterile reuniunii „ce
lor șapte" se vor axa asupra pro
blemelor economice, relațiilor Est- 
Vest și dezarmării.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 21 (Agerpres). — Libanul 

a adresat Consiliului de Securitate 
al O.N.U. apelul de a acționa pen
tru a se pune capăt blocadei impuSe 
portului Saida de forțele militare 
navale ale Israelului — informează 
agenția KUNA. Reprezentantul Li
banului la O.N.U. va proceda la 
consultări in acest sens cu membrii 
Consiliului de Securitate.

Din Beirut se anunță că vedete 
militare israeliene continuă opera
țiunile de patrulare de-a lungul li
toralului sudic libanez in interiorul 
apelor teritoriale ale Libanului. Sînt 
interoeptate ambarcațiuni libaneze 
de pescuit, efectuîndu-se percheziții 
la bordul acestora.

TUNIS 21 (Agerpres). — La Tunis 
a avut loc o reuniune a Consiliului 
Revoluționar al Mișcării de Elibe
rare Națională Palestiniană „Al 
Fatah" — principala componentă a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Participanții au lansat un 
apel pentru convocarea unei confe
rințe internaționale in problema 
Orientului Mijlociu. sub auspiciile 
O.N.U., cu participarea tuturor părți
lor interesate, inclusiv a O.E.P. — 
informează agenția China Nouă, ci
tind WAFA. Participanții au subli
niat necesitatea restabilirii unității 
pe plan arab și au respins orice so
luționare parțială a problemei Orien
tului Mijlociu, pronunțîndu-se pen
tru o rezolvare justă și globală a 
situației din regiune.

TUNIS 21 (Agerpres). — După 
recenta reuniune de la Tunis a Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei au fost 
stabilite responsabilitățile membrilor 
acestuia în noua sa componență. Po
trivit agenției WAFA. citată de 
A.P.S., Yasser Arafat este președinte 
al Comitetului Executiv al O.E.P. și 
șef al Departamentului militar. 
Faruk Kaddoumi deține funcția de 
șef al Departamentului politic al 
O.E.P., Iar Mohamed Melhem — de 
șef al Departamentului pentru pro
blemele teritoriilor ocupate.

BEIRUT 21 (Agerpres). — Sute ‘de 
mii de libanezi au participat joi Ia 
o grevă în semn de protest față de 
asasinarea lui Hassan Hamdan, mem
bru al conducerii Partidului Comu
nist Libanez. Magazine, bănci, insti
tuții și școli au fost închise în sec
torul de vest al Beirutului, la Saida, 
Tripoli și în alte localități.

DELHI

Conferință națională 
consacrată dezvoltării 

economice a Indiei
DELHI 21 (Agerpres). — La Delhi 

s-a desfășurat o conferință națională 
avînd ca temă dezvoltarea economi
că viitoare a Indiei, la care au luat 
parte reprezentanți ai guvernului și 
ai vieții economice, specialiști în di
ferite domenii de activitate.

Prezentînd rezultatele dezbaterilor, 
președintele Indiei. Zail Singh, a 
menționat, între altele, că una din 
problemele cele mai importante este 
accelerarea procesului de pregătire ă 
specialiștilor, fără de care nu este 
posibilă dezvoltarea industrială a tă
rii. Președintele Indiei a relevat, tot
odată, rolul de frunte al sectorului 
de stat in dezvoltarea generală a 
tării.

Potrivit programelor de perspectivă 
elaborate de organisme de stat de 
planificare, pinâ in anul 2000 pro
ducția industrială a țării va crește 
intr-un ritm anual de 5,5 la sută, 
iar producția agricolă va spori pen
tru a se atinge obiectivul asigurării 
întregului necesar de hrană al popu
lației din recolta internă.

MOSCOVA

Cu prilejul convorbirilor sovieto-vietnameze
Declarații ale lui Mihail Gorbaciov $i Nguyen Van linh

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Lu- 
Ind cuvîntul la dineul oferit în 
cinstea lui Nguyen Van Linh, secre
tar general al C.C. al P.C. din Viet
nam, aflat în vizită oficială de prie
tenie în U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a subliniat că U.R.S.S. acționează în 
prezent pentru ca. începînd cu Eu
ropa, unde s-au acumulat cele mai 
mari stocuri de arme nucleare, să 
contribuie la lichidarea unor aseme
nea armamente și în alte regiuni ale 
lumii. în vederea edificării unui 
sistem cuprinzător de pace și 
securitate internațională.

Uniunea Sovietică — a continuat 
vorbitorul — a arătat in repetate 
rinduri că este gata să soluționeze 
această problemă și in Asia și zona 
Pacificului, iar pentru o asemenea 
soluție nu ar exista piedici dacă 
S.U.A. ar realiza lichidarea mijloa
celor lor nucleare din Japonia. Co
reea de Sud. Filipine, precum și 
retragerea flotei lor de portavioane 
dincolo de o linie convenită. Desi
gur, aceasta ar implica și faptul ca 
S.U.A. să nu aibă rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune pe terito
riile menționate. De asemenea, a 
relevat Mihail Gorbaciov, un pas 
important ar fi crearea de zone

MAPUTO

Conferința țărilor africane de limbă portugheză
MAPUTO 21 (Agerpres). — La 

Maputo s-a deschis joi a șaptea 
Conferință la nivel înalt a țărilor 
africane de limbă portugheză. După 
cum relatează agențiile de presă, în 
cadrul reuniunii urmează să se facă 
bilanțul dezvoltării colaborării din
tre țările respective în anul care a 
trecut și să se adopte un program 
de activitate pentru o nouă perioadă. 
Un loc deosebit pe agenda reuniunii 
revine problemelor legate de lupta 
împotriva apartheidului în Africa de 
Sud, pentru decolonizarea Namibiei, 
restabilirea păcii și stabilității în 
Africa australă.

Nou val de represiuni ale autorităților 
rasiste de la Pretoria

PRETORIA 21 (Agerpres). — Po
liția regimului sud-african a deschis 
focul asupra greviștilor de Ia mina 
„West Rand Consolidated" de lingă 
Johannesburg. Un miner și-a pierdut 
viața și 15 au fost răniți.

Din R.S.A. continuă să sosească 
vești despre persecuțiile la care este 
supusă populația africană de orga
nele de politie ale regimului de la 
Pretoria. La Hillbrow, de exemplu, 
unul din cartierele orașului Johan
nesburg. politia a procedat la per
cheziții și a operat arestări. 13 stu- 
denți africani au fost, de asemenea, 
arestați Pe teritoriul Universității 
Witwatersrand.

HELSINKI 21 (Agerpres). — Re
prezentanții a 30 de organizații stu
dențești din Finlanda au cerut parla
mentului acestei țări să adopte fără 
rezerve un proiect de lege vizind 
întreruperea relațiilor cu regimul 
rasist din Africa de Sud. Intr-o scri
soare adresată de asociații ale stu
denților finlandezi organului legis
lativ suprem se cere sistarea rela

denuclearizate în Asia. Acest pro
ces ar trebui să aibă loc sub un 
strict control compus din mijloace 
naționale, internaționale și inspecții 
la fața locului.

Referindu-se la unele probleme 
care confruntă zona Asiei de sud- 
est. Mihail Gorbaciov a arătat : „Și 
noi. și tovarășii vietnamezi împărtă
șim părerea că problema kampu- 
chiană cere o soluționare politică și 
această soluție se poate obține nu
mai pornindu-se de la interesele 
supreme ale poporului kampuchian, 
de la dreptul său de a dispune sin
gur de propria-i soartă pe baza 
unirii tuturor forțelor patriotice na
ționale".

La rîndul său, Nguyen Van Linh, 
referindu-se la dorința tării sale de 
a avea relații bune cu țările ve
cine. a arătat că Vietnamul este 
gata să deschidă o pagină nouă în 
relațiile sale cu China și statele 
membre ale A.S.E.A.N., este gata de 
dialog și întîlniri cu statele respec
tive pentru soluționarea tuturor pro
blemelor de interes reciproc in 
scopul normalizării cît mai grabnice 
a relațiilor între țările vecine. în 
interesul popoarelor acestor țări, al 
păcii in Asia de sud-est și regiunea 
Asiei și Oceanului Pacific.

La deschiderea conferinței, pre
ședintele Mozambicului, Joaquim 
Chissano, a arătat că țările africane 
de limbă portugheză sprijină toate 
inițiativele în vederea slăbirii încor
dării internaționale, încetării cursei 
înarmărilor, lichidării armelor nu
cleare și a altor arme de distrugere 
in masă. Numai în condiții de pace, 
a declarat vorbitorul, se vor putea 
soluționa problemele care confruntă 
țările in curs de dezvoltare.

Conferința la nivel înalț a fost pre
cedată de reuniunea miniștrilor de 
externe ai statelor respective — An
gola, Capul Verde, Guineea-Bissau, 
Mozambic, Sao Tome și Principe.

țiilor comerciale, diplomatice, știin
țifice, tehnologice și de orice altă 
natură cu Republica Sud-Africană.

Guvernul finlandez a luat o serie 
de măsuri în această direcție, inter- 
zicînd furnizarea de credite și inves
tițiile în tara apartheidului.

LONDRA 21 (Agerpres). — Mișca
rea britanică împotriva apartheidu
lui a declanșat o campanie în fa
voarea declarării luptei contra discri
minării rasiale drept una dintre 
temele alegerilor generale de la 11 
iunie. Potrivit agenției E.F.E., mili
tanții mișcării au cerut candidaților 
din 50 de circumscripții electorale- 
cheie să-și definească in mod clar 
poziția în problema impunerii de 
sancțiuni ferme față de regimul de 
la Pretoria, ca formă de presiune 
pentru a se pune capăt segregației 
rasiale. Conducerea mișcării a apre
ciat că alegerile legislative de luna 
viitoare oferă prilejul angajării unui 
număr cît mai mare de deputați ai 
Parlamentului în acțiunea de mo
dificare a actualei politici a Marii 
Britanii față de Africa de Sud.

----------——= (din actualitatea politică') =====
ITALIA

Dincolo de frămîntările politice - 
consens în problemele dezarmării

Dincolo de frămintările de pe 
scena politică, determinate mai 
intii de prelungita criză de gu
vern. iar acum de susținuta cam
panie electorală, si dincolo de eveni
mentele de pe frontul social, mate
rializate în diferite mișcări greviste, 
majoritatea forțelor politice din 
peninsulă, oameni de cele mai dife
rite convingeri, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei sint preocupați în- 
tr-o măsură din ce în ce mai mare 
de ceea ce un ziar milanez numea 
„problema supraviețuirii", a condi
țiilor de existentă într-o „lume 
suprasaturată de arme" și „în care 
planează pericolul unei conflagrații 
pustiitoare". Este semnificativ în a- 
ceastă privință că în rezoluția fina
lă a celui de-al 44-lea Congres al 
Partidului Socialist Italian. încheiat 
recent la Rimini, se exprimă pro
funda îngrijorare fată de continua
rea cursei înarmărilor și se apre
ciază că cele mai bune garanții de 
securitate nu pot fi oferite decit de 
un proces efectiv de dezarmare, 
echilibrată și verificabilă. Totodată, 
cei peste 1 100 de delegați s-au pro
nunțat pentru eliminarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune de pe con
tinentul european, ca un prim pas 
6pre eliberarea întregii omeniri de 
pericolul nuclear. Practic, un aseme
nea deziderat este împărtășit de ma
rea majoritate a partidelor „arcu
lui constituțional", întrunind un larg 
consens. Este semnificativ in acest 
sens că premierul guvernului interi
mar, care se ocupă cu expedierea 
afacerilor curente. Amintore Fanfani, 
a subliniat interesul deosebit al Italiei 
pentru un eventual acord cu privire 
la lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa. 
Noul cabinet, a arătat Fanfani. in
tenționează să acorde o atenție spe
cială tendințelor pozitive ce s-au 
manifestat in ultima vreme pe pla
nul dezvoltării relațiilor Est-Vest și 
perspectivelor apărute In domeniul 
dezarmării.

„Mișcarea pentru pace — scria nu 
de mult ziarul „L’UNITA" — înregis
trează noi proporții, revenind la su
prafață la fel ca riurile carstice, fa
vorizată de o primăvară politică in
ternațională mai timpurie decit cea 
meteorologică". Nu cu mult timp in 
urmă, s-au reunit la Catanzaro, in 

Calabria, peste 500 de delegați re- 
prezentind mai mult de 40 de orga
nizații politice și sociale, mișcări pa
cifiste. de tineret sau femei cu 
scopul de a stabili calendarul activi
tăților destinate să stimuleze acțiu
nea guvernelor pentru oprirea cursei 
înarmărilor, in primul rînd nu
cleare, pentru Încheierea cît mai 
curind posibil a unui acord pentru 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa.

Așa cum este cunoscut, Încă din 
primele zile ale noului an — in nu
meroase orașe din peninsulă s-au 
desfășurat puternice demonstrații 
pentru pace. La chemarea unor or
ganizații antirăzboinice, zeci de mii 
de manifestanți s-au întrunit in ora
șele Veneția. Padova, Verona, ca și 
la Comiso, în Sicilia. Comuniști, so
cialiști. catolici, ecologiști, cu toții 
au demonstrat sub aceeași lozincă : 
„Disarmo oggi e U nostro futuro" 
(Dezarmarea astăzi reprezintă viito
rul nostru). Ei s-au pronunțat pentru 
intensificarea luptei pentru pace, 
pentru realizarea unor acorduri efi
ciente pe calea opririi cursei înar
mărilor. pentru incețarea militariză
rii Cosmosului. S-a subliniat că ar
mamentele. in general, și cele nu
cleare. in primul rind. reprezintă un 
grav pericol la adresa umanității, a 
vieții pe pămînt. La aceste manifes
tații, ca și la altele care au urmat, 
s-a remarcat angajarea tot mai mare 
a tinerei generații, a organizațiilor 
de femei, care au constituit un co
mitet intitulat semnificativ „Războ
iul in afara istoriei". precum și a 
celor trei confederații sindicale din 
tară (C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.).

După exemplul orașului Florența, 
numit pe drept cuvînt capitală a 
Renașterii italiene, numeroase alte 
localități din peninsulă s-au procla
mat zone libere de arma nucleară, 
în prezent numai în localitățile din 
Toscana declarate zone libere de 
arme nucleare locuiesc peste trei mi
lioane de persoane. Nu cu mult timp 
în urmă, comitetul regional al 
Partidului Comunist Italian și Fede
rația Tineretului Comunist din Si
cilia au dat publicității un document 
comun in care se subliniază necesi
tatea lichidării eurorachetelor și în
chiderea bazei militare americane de

„Dorini să fim ocrotiți și respectați ; asigurați-ne dreptul Ia viață !**. Sub 
această lozincă, mii de tineri au participat la Palermo la o demonstrație 
pentru pace, pentru eliberarea Siciliei și a întregii Europe de armele nucleare

la Comiso — unde se află dislocate 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune. Tot in acest cadru, președin
tele Adunării regionale siciliene a 
cerut guvernului să promoveze o 
Conferință internațională pentru 
pace in Mediterana. acțiune care ar 
putea să se desfășoare chiar la Pa
lermo. „tntreaga Sicilie — se spune 
în mesajul adresat primului minis
tru — și-a exprimat atit la nivel in
stitutional, cit și prin mari manifes
tații populare voința sa de pace si 
opoziția fermă fată de armamentul 
nuclear".

O inițiativă aparte au lansat si 
mișcările pacifiste și ecologiste din 
Sardinia, cărora li s-au alăturat si 
unele organizații de tineret și cato
lice, precum și numeroase personali
tăți ale lumii culturale si științifice. 
Astfel, s-a propus organizarea unui 
referendum la nivel regional in le
gătură cu prezența submarinelor nu
cleare americane in apele sarde si. 
in special, in insula La Maddalena. 
Pentru inițierea referendumului este 
necesară stringerea a cel puțin 10 000 
de semnături, care sint acum în curs 
de colectare.

Reprezentanții a numeroase forțe 
politice, oameni de știință, parla
mentari au criticat, in repetate rîn- 
duri, in ultimele luni, aderarea Ita
liei la proiectul american cunoscut 
sub numele de „războiul stelelor". 
Cunoscutul om de știință italian 

Carlo Rubbia, laureat al Premiului 
Nobel pentru fizică, a propus aban
donarea acestui proiect și concentra
rea eforturilor spre transpunerea în 
viață a unui proiect de cercetare 
pașnică a „atomului curat". „Este 
datoria noastră, a oamenilor de ști
ință sâ programăm un viitor mai 
bun. De ce noi. fizicienii, nu încer
căm sâ lucrăm pentru o alternativă 
mai promițătoare la cea actuală" ?

Cu deosebit interes au primit for
țele politice din țară, și in primul 
rind Partidul Comunist Italian, per
spectiva incheierii unui acord re
feritor la lichidarea rachetelor cu 
rază medie și cu rază mai scurtă de 
acțiune de pe continentul nostru. „în
cheierea unui astfel de acord — scria 
nu de mult in ziarul «L’Unită» Anto
nio Rubi, membru al Direcțiunii 
partidului — ar reprezenta un fapt cu 
adevărat istoric, deoarece pentru pri
ma dată și pentru un întreg sistem 
de arme s-ar realiza o măsură efec
tivă de reducere a armelor nucleare, 
ceea ce ar conduce la însănătoșirea 
climatului international, la crearea 
de condiții pentru noi si ulteriori 
pași, de o mai mare amploare către 
o adevărată politică de dezarmare". 
„Cauza păcii este comună, remarca 
același ziar, si de aceea toti. indife
rent de credință sau de orientare, 
trebuie sâ ne unim".

Radu BOGDAN L

GENTIILE DE PRESA 
oe scurt

VIZITA LA BEIJING. Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a în
ceput, joi, o vizită oficială in 
R.P. Chineză, la invitația lui Zhao 
Ziyang, secretar general interimar 
al C.C. al P.C. Chinez, și a lui Li 
Xiannian, președintele R.P. Chi
neze. tn aceeași zi, Kim Ir Sen și 
Li Xiannian au avut o întrevedere, 
transmit agențiile China Nouă și 
A.C.T.C.

LA GENEVA s-au Încheiat lu
crările sesiunii Consiliului 
tru Comerț și Dezvoltare 
U.N.C.T.A.D. Participanții 
dezbătut probleme legate de 
gătirea și desfășurarea celei 
Vil-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., 
va avea loc la Geneva 
a anului in curs.

pen- 
al 
au 

pre- 
de-a 
care 
iuliein luna

P.C. FRAN- 
s-au desfă-

PLENARA C.C. AL 
CEZ, ale cărei lucrări 
șurat, timp de trei zile, la Paris, 
i-a desemnat pe Andră Lajoinie 
candidat al partidului pentru ale
gerile prezidențiale din Franța, 
prevăzute să se desfășoare in pri
măvara anului viitor. Andrâ La
joinie este membru al Biroului 
Politic și al Secretariatului C.C. al 
P.C.F., purtătorul de cuvînt al 
Grupului parlamentar al partidului.

SESIUNEA DE PRIMĂVARA A 
COMITETULUI DIRECTOR AL 
PROGRAMULUI ALIMENTAR 
MONDIAL (P.A.M.) va avea loc 
la Roma. în perioada 25 mai—5 iu
nie. în cursul lucrărilor, agenția 
Națiunilor Unite pentru asistență 
alimentară va prezenta raportul 
anual asupra activității sale pe 
anul 1986. în raport — se relevă 
într-o notă — se constată o sporire 
a resurselor devstinate P.A.M. in 
perioada 1985—1986.

FRANȚA A EFECTUAT O NOUA 
EXPERIENȚA NUCLEARA pe 
atolul Mururoa, transmit agențiile 
dt- presă. Puterea exploziei se 
ridică la circa 30 de kilotone. 
Aceasta este cea de-a doua expe
riență nucleară efectuată de Franța 
in cursul anului 1987.

CAMERA REPREZENTANȚILOR 
A CONGRESULUI S.U.A. a hotă- 
rit cu majoritate de voturi extin
derea cu un an a interzicerii ex
perimentării armelor antisatelit. 
Președintele S.U.A., Ronald Rea
gan, a cerut, săptămîna trecută, 

reluarea experiențelor respective, 
menționind că va face uz de drep
tul său de veto împotriva oricărei 
legislații privind controlul arma
mentelor.

UN PURTĂTOR DE CUVÎNT 
AL MINISTERULUI AFACERI
LOR EXTERNE AL U.R.S.S. a 
anunțat că. la 17 și 21 mai, cru
cișătorul atomic american „Arkan- 
sas“ a violat granița de stat a 
U.R.S.S. in zona Golfului Iva- 
cinski. Purtătorul de cuvint a ară
tat că Uniunea Sovietică a adre
sat guvernului american un protest 
hotărît. Părții americane i s-a ce
rut să întreprindă măsurile ne
cesare care să excludă repetarea 
unor asemenea fapte in viitor, 
relatează agenția

In
T.A.S.S.
Creșterea poten- 
a] Braziliei con- 
direcție a efortu-

DECLARAȚIE. 
țialului economic 
stituie principala 
rilor politicii economice a guver
nului brazilian, care nu înțelege 
să-și achite dobînzile la datoria 
externă în dauna dezvoltării eco
nomice a țării, a declarat la Bra
silia ministrul finanțelor, Bresser 
Pereira. El a subliniat că, pentru 
Brazilia, achitarea serviciului da
toriei externe va fi posibilă numai 
in condițiile obținerii de noi cre
dite. Creditorii occidentali ai Bra
ziliei continuă să refuze discutarea 
chestiunii reeșalonării datoriei ex
terne a acestei țări, care depă
șește suma de 100 miliarde dolari, 
informează agențiile de presă.

TREI AVIOANE DE LUPTA DE
TIP MIRAGE F-l, aparținînd for
țelor aeriene franceze, s-au prăbu
șit in timp ce efectuau zboruri de 
rutină in zona Loire. Piloții și-au 
pierdut viața. Autoritățile militare 
au ordonat deschiderea unei anche
te in legătură cu acest grav acci
dent.

Vast proiect de studiere a Amazoniei
O echipă comună de 

cercetători brazilieni și 
americani din domenii 
diverse, cum ar fi 
meteorologia, chimia, 
biologia și mineralo
gia, au început o am
plă acțiune de cerce
tare in bazinul fluviu
lui Amazon. Aceasta 

reprezintă a doua eta
pă a unui vast pro
iect de studiere a zo
nei, urmărindu-se sâ 
se afle cit mai multe 
detalii științifice pri
vind fenomenele me- 
teoclimatice din regiu
ne, resursele minerale, 
precum și efectul ac-

LA BERLIN. Joi a început la I 
Schwerin cel de-al XIII-lea Con- | 
greș al țăranilor din R. D. Ger
mană. La ședința de deschidere a I 
fost prezent Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. Delegații — trans- | 
mite agenția A.D.N. — vor dezba
te modalitățile de realizare a sar
cinilor trasate agriculturii de cel 
de-al XI-lea Congres al P.S.U.G.

GRUPUL SOCIALIST (DE OPO
ZIȚIE) DIN ADUNAREA NAȚIO
NALA A FRANȚEI A PREZEN
TAT O MOȚIUNE DE CENZURA 
ÎMPOTRIVA GUVERNULUI, ca 
urmare a intenției acestuia de a 
proceda la adoptarea unui proiect 
de lege asupra „flexibilității locu
rilor de muncă", informează agen
ția E.F.E. Potrivit punctului de 
vedere al socialiștilor, proiectul de 
lege guvernamental în acest sens 
„conține grave amenințări pentru 
situația locurilor de muncă".

NAVA AUTOMATA DE TRANS
PORT SOVIETICA „PROGRESS- 
30", lansată de la cosmodromul Bai
konur, a realizat joncțiunea cu com
plexul orbital pilotat „MIR", trans
mite agenfia T.A.S.S. Nava „Pro- 
gress-30“ a fost cuplată de modulul 
„Quant". Ea a adus pe orbită com
bustibil, alimente, apă, diferite 
echipamente și poștă. Datele tele- 
metrice relevă că aparatura de la 
bordul complexului „MIR" funcțio
nează normal. Starea sănătății cos- 
monauților lurii Romanenko și 
Aleksandr Laveikin este bună.

MO-
Consiliul 

cunoscutei 
automobile 
hotârît să 
altă firmă

FUZIUNE „AMERICAN 
TORS"—„CHRYSLER", 
de administrație al 
companii americane de 
„American Motors" a 
aprobe fuziunea cu o 
americană, nu mai puțin cunoscută 
— „Chrysler". Decizia a fost luată 
pentru a putea face față concu
renței din- partea celor doi giganți 
ai construcției de automobile din 
S.U.A. — „Ford" și „General Mo
tors". Presa americană notează că 
aceasta este cea mai mare -operație 
financiară din ultimii 30 de ani din 
industria americană de automobile.

tiunilor de despăduri
re asupra mediului și 
climatului. Datele ob
ținute vor fi folosite 
de autoritățile brazi
liene în elaborarea Și 
aplicarea unui pro
gram de perspectivă 
privind protejarea me
diului.
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