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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu 

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 22 mai, □ avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut o serie de rapoarte privind modul in 
care s-a desfășurat activitatea economică de rea
lizare a planului in primul trimestru al acestui an. 
Au fost analizate : RAPORTUL PRIVIND UTILIZA
REA MAȘINILOR, UTILAJELOR Șl INSTALAȚIILOR 
DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPOR
TURI ; RAPORTUL PRIVIND ÎNCADRAREA IN 
CONSUMURILE NORMATE DE MATERII PRIME, 
MATERIALE, COMBUSTIBILI Șl ENERGIE ELECTRI
CA ; RAPORTUL PRIVIND MODUL DE ÎNDEPLI
NIRE A PLANULUI COSTURILOR DE PRODUCȚIE 
IN INDUSTRIA REPUBLICANĂ ;z RAPORTUL PRI
VIND ÎNDEPLINIREA PLANULUI PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII Șl CORELAREA PRINCIPALILOR INDICA
TORI DE MUNCĂ Șl RETRIBUIRE IN INDUSTRIA 
REPUBLICANA, CONSTRUCTII-MONTAJ Șl 
TRANSPORTURI ; RAPORTUL PRIVIND ASIGURA
REA Șl CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR Șl 
ACTIVITATEA DE METROLOGIE.

Pe marginea acestor rapoarte, membri ai Co
mitetului Politic Executiv care răspund de activi
tatea diferitelor sectoare economice, precum și 
primul ministru și alți membri ai guvernului au 
prezentat modul cum se realizează programele 
stabilite cu fiecare minister in parte, măsurile care 
s-au luat pentru înlăturarea lipsurilor manifes
tate în primul trimestru și pentru realizarea în 
bune condiții a planului pe trimestrul ll și pe în
tregul an.

Luînd cuvintul in legătură cu aceste proble
me, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a criticat activitatea desfă
șurată de unele ministere, centrale industriale și 
întreprinderi, care nu au acționat cu toată fer
mitatea și răspunderea pentru a asigura înfăptui
rea integrală a programelor stabilite, in vederea 
realizării planului la toți indicatorii.

S-a cerut guvernului, ministerelor, centralelor 
industriale, tuturor factorilor de răspundere din 
economie să ia măsuri hotărite în vederea elimi
nării lipsurilor manifestate, a recuperării rămine- 
rilor in urmă și îmbunătățirii întregii activități, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei in toate do
meniile. S-a indicat să se acorde o atenție de
osebită utilizării cu maximum de randament a tu
turor capacităților de producție, încadrării stric
te in normele de consum aprobate, reducerii in 
continuare a consumurilor materiale și energeti
ce, a costurilor de producție, astfel incit să se 
asigure indeplinirea in bune condiții a preve
derilor de plan pe 1987.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se 
treacă la măsuri mult mai hotărite in domeniul 
recuperării și refolosirii materialelor, pieselor și 
subansamblelor, al creșterii coeficientului de scoa
tere a metalului, lichidării stocurilor supranorma- 
tive și introducerii lor in circuitul productiv, asi- 
gurindu-se, și pe această bază, o cit mai bună 
aprovizionare tehnico-materială. Totodată, s-a 
indicat ca in toate ramurile industriei prelucră
toare să se ia măsuri pentru finalizarea produc
ției neterminate, domeniu in care stocurile con
tinuă să se mențină la un nivel ridicat.

De asemenea, secretarul general al partidului 
a indicat să se ia măsuri ferme pentru o mai 
bună organizare a muncii și folosire a forței de 
muncă, prin stabilirea rațională a schimburilor, 
deplasarea operativă a forțelor in acele sectoare 
unde cerințele desfășurării producției și realizării 
planului impun acest lucru. In acest scop s-a ce
rut Consiliului Organizării Economico-Sociale, Mi
nisterului Muncii să se preocupe cu mai multă 
răspundere de organizarea și repartizarea judi
cioasă a forței de muncă, să ia toate măsurile 
pentru a se introduce o ordine desăvirșită in acest 
domeniu.

In vederea realizării importantelor sarcini pri
vind creșterea productivității muncii, ridicarea la 
un nivel mai inalt a întregii activități de produc
ție, s-a cerut să se acționeze cu mai multă hotă- 
rire pentru realizarea programelor de organizare 
și modernizare a producției, pentru creșterea răs
punderii ministerelor, centralelor și întreprinderi
lor in realizarea măsurilor stabilite in cadrul aces
tor programe.

Secretarul general al partidului a subliniat, și 
cu acest prilej, că in centrul activității tuturor uni
tăților economice trebuie să stea preocuparea 
pentru realizarea unei inalte calități a produselor, 
care trebuie să răspundă, din toate punctele de 
vedere, celei mai inalte exigențe. Arătind că pro
blema calității se rezolvă in primul rind in pro
ducție, la locul de muncă, secretarul general al 
partidului a relevat necesitatea creșterii răspun
derii nemijlocite a fiecărui muncitor, tehnician, 
inginer, a tuturor colectivelor de muncă pentru 
ridicarea necontenită a calificării profesionale, 
întărirea disciplinei tehnologice, respectarea rigu
roasă a normelor de calitate stabilite, a legilor 
statului in acest domeniu.

S-a subliniat, totodată, că se impune întărită 
răspunderea Inspectoratului general al calității 
produselor, precum și a comisiilor de recepție, 
care -funcționează în unele sectoare, pentru re
cepția finală de calitate a produselor, pentru res
pectarea de către fiecare unitate economică a 
prevederilor Legii calității. Inspectoratul general 
are obligația și poartă răspunderea pentru re
cepția finală de calitate a întregii producții, atit 
pentru export, cit și pentru intern.

De asemenea, avind in vedere înfăptuirea pro
gramului de introducere a progresului tehnic, a

cuceririlor revoluției tehnico-științifice, trebuie să 
se ia măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de 
omologare a noilor materiale și produse. Trebuie 
să crească răspunderea Comitetului Național pen
tru Știință și Tehnologie, precum și a Comitetu
lui de Stat al Planificării, a celorlalte organe 
economice centrale in omologarea și introducerea 
in plan a tuturor produselor și materialelor noi, 
in exercitarea unui control riguros in această 
direcție.

Problemele calității, a indicat secretarul gene
ral al partidului, trebuie să fie larg dezbătute in 
întreprinderi, in cadrul organizațiilor de partid, 
sindicale și de tineret, astfel incit la fiecare loc 
de muncă să se creeze o puternică opinie mun
citorească și un inalt simț de răspundere pentru 
lucrul bine făcut, de bună calitate, să fie întro
nată o disciplină și ordine desăvirșite in, res
pectarea normelor privind tipizarea, standardi
zarea și calitatea produselor.

in toate aceste probleme și in activitatea gene
rală de realizare a planului, se impune să fie 
aplicate cu mai multă fermitate hotăririle privind 
creșterea rolului și atribuțiilor centralelor indus
triale - ca titulare de plan și unități de bază ale 
autoconducerii și autogestiunii economico-finan- 
ciare.

Trebuie acționat mai hotărit, a subliniat secre
tarul general al partidului, pentru a schimba sti
lul și metodele de muncă ale ministerelor, gu
vernului, ale celorlalte organe centrale și pentru 
a muta centrul de activitate al acestora jos, in 
întreprinderi, acolo unde se hotărăște de fapt 
realizarea planului, a programelor de dezvoltare 
și unde trebuie să se rezolve problemele concre
te legate de aprovizionare, de buna organizare 
și desfășurare a producției.

O atenție deosebită trebuie acordată, in con
tinuare, realizării în cele mai bune condiții a pla
nului la export, producerii și livrării la termenele 
stabilite a tuturor produselor prevăzute in con
tractele încheiate cu partenerii externi.

Secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a apreciat că există toate 
condițiile ca, printr-o bună organizare a produc
ției și a muncii, sarcinile stabilite să fie înde
plinite, asigurindu-se sporirea continuă a eficien
ței întregii activități economice, înfăptuirea cu 
succes a prevederilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat RAPORTUL PRIVIND EVOLUȚIA PREȚURILOR 
Șl TARIFELOR IN TRIMESTRUL 1/1987. S-a sub
liniat că atit indicele prețurilor cu amănuntul și 
al tarifelor, cit și al prețurilor produselor agricole 
livrate la fondul de stat s-au situat in lihnitele 
prevăzute sau sub acestea. In ceea ce privește 
prețurile medii pe piața țărănească, ele au fost 
practic, pe ansamblu, la nivelul celor din primul 
trimestru al anului trecut.

Evoluția prețurilor din primul trimestru al 
acestui an pune in evidență, incă o dată, efi
ciența măsurilor luate de conducerea partidului 
și statului nostru pentru asigurarea stabilității tu
turor categoriilor de prețuri, relevă’ caracterul 
sănătos al economiei naționale.

Pornind de la rezultatele înregistrate, Comitetul 
Politic Executiv a cerut Comitetului de Stat pen
tru Prețuri, Comitetului de Stat al Planificării, mi
nisterelor economice, centralelor industriale, între
prinderilor, consiliilor populare, organelor finan
ciare să se preocupe, in continuare, de îmbună
tățirea sistemului de prețuri, de exercitarea unui 

'control riguros asupra activității din acest dome
niu. S-a indicat să fid luate măsuri ferme pentru 
menținerea evoluției prețurilor in cadrul limitelor 
planificate, pentru întărirea disciplinei in stabilirea 
și respectarea legalității acestora, pentru aplicarea 
consecventă a noului mecanism economico-finan- 
ciar. S-a cerut, de asemenea, să se acționeze cu 
toată răspunderea pentru realizarea integrală și 
in structura prevăzută a livrărilor către fondul pie
ței, pentru aprovizionarea corespunzătoare a 
populației cu bunuri de consum.

Comitetul Politic Executiv a examinat, in con
tinuare, BALANȚA VENITURILOR Șl CHELTUIELI
LOR BĂNEȘTI ALE POPULAȚIEI PE ANUL 1986. 
Succesele înregistrate in dezvoltarea economico- 
socială a țârii au asigurat sporirea continuă a 
veniturilor bănești ale populației. Astfel, veniturile 
din retribuirea muncii personalului din întreprin
deri, instituții și alte organizații au cunoscut, in 
anul 1986, o creștere de 2,3 la sută, comparativ 
cu anul precedent, datorită, in special, sporirii 
retribuției medii nominale care, la sfirșitul anului 
1986, a fost de 3 018 lei. Veniturile totale din re
tribuirea muncii, in bani și natură, cuvenite oa
menilor muncii care iși desfășoară activitatea in 
unități agricole cooperatiste au sporit cu 2,8 la 
sută. Au crescut, de asemenea, cu 14,3 la sută 
veniturile din fondurile sociale de consum - ca 
urmare a măsurilor luate pentru sporirea pensii
lor, alocațiilor pentru copii, indemnizațiilor și 
ajutoarelor.

S-a subliniat că sporirea veniturilor bănești 
totale cu 3,6 la sută, față de 1985, in condițiile 
menținerii stabilității prețurilor și chiar a situării 
acestora sub nivelul prevăzut, demonstrează cu 
putere justețea măsurilor aplicate in acest dome
niu, faptul că întreaga politică a partidului și 
statului nostru are ca scop suprem ridicarea 
necontenită a bunăstării materiale și spirituale a 
oamenilor muncii, a calității vieții întregului 
popor.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut PROPUNE
RILE PRIVIND PLANUL DE ȘCOLARIZARE Șl 
NUMĂRUL DE BURSE PENTRU ANUL DE INVA-

ȚĂMINT 1987-1988. S-a relevat că planul de 
școlarizare a fost elaborat in concordanță cu 
obiectivele stabilite de cel de-al Xlll-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, cu hotăririle Con
gresului științei și invâțămintului și pe baza pro
punerilor ministerelor, instituțiilor centrale și 
comitetelor executive ale consiliilor populare.

Analizind propunerile de școlarizare, Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că acestea pun, incă 
o dată, in evidență atenția deosebită pe care 
partidul și statul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă modernizării per
manente a invâțămintului din țara noastră, dez
voltării sale in legătură nemijlocită cu cercetarea 
și producția, cu cerințele actuale și de perspec
tivă ale construcției socialiste, ale asigurării pro
gresului multilateral al patriei.

Pentru viitorul an de invățămint, se are in ve
dere ca 92 la sută din elevii clasei a IX-a să 
fie pregătiți in licee cu profiluri industriale, agri
cole și silvice, iar restul de 8 la sută in licee ne
industriale. Se vor lua măsuri ca tot personalul 
muncitor, in virstă de pină la 40 de ani, care nu 
și-a încheiat studiile gimnaziale, să înceapă, in 
mod eșalonat, in următorii 3 ani să-și completeze 
pregătirea prin invățămintul seral sau fără frec
vență organizat in acest scop. Așa cum prevede 
planul, deosebit de important este faptul că ab
solvenții invâțămintului obligatoriu de 10 ani ur
mează să fie cuprinși practic integral intr-o for
mă organizată de pregătire - la invățămintul 
liceal și profesional.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de ase
menea, propunerile privind numărul de burse ce 
vor fi acordate elevilor și studenților in anul de 
invățămint 1987-1988, apreciind că ele asigură 
condiții bune de viață, de muncă și invățămint 
tinerei generații.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat RAPORTUL CU PRIVIRE LA STADIUL PRE
GĂTIRII SEZONULUI TURISTIC 1987 PE LITORA
LUL ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE. S-a apreciat 
că, prin măsurile luate pentru dezvoltarea și mo
dernizarea bazei materiale, ridicarea calității pres
tărilor de servicii, organizarea unor variate ac
tivități cultural-artistice, sint create condiții pen
tru buna desfășurare a activității turistice. Comi
tetul Politic Executiv a indicat Ministerului Turis
mului, tuturor organelor cu atribuții in acest do
meniu să ia toate măsurile in vederea folosirii 
cit mai bune a bazei materiale existente, a creș
terii eficienței turismului pe litoralul românesc al 
Mării Negre.

în cadrul ședinței, a fost prezentată o INFOR
MARE CU PRIVIRE LA VIZITA PRIETENEASCA DE 
LUCRU EFECTUATĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, IN REPUBLI
CA SOCIALISTA CEHOSLOVACĂ. LA INVITAȚIA 
TOVARĂȘULUI GUSTAV HUSAK. SECRETAR GE
NERAL AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE CEHO
SLOVACE.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, prin 
rezultatele sale, vizita se înscrie ca un nou și 
important moment in evoluția bunelor relații de 
prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, ca o contribuție de seamă 
la promovarea cauzei destinderii, înțelegerii și 
păcii in Europa și in lume.

S-a subliniat că înțelegerile convenite cu pri
lejul vizitei deschid perspectiva dezvoltării și mai 
puternice a colaborării și conlucrării româno-ce- 
hoslovace pe plan politic, economic, tehnico- 
ștunțific, cultural și in alte domenii de activitate, 
in interesul și spre binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei generale □ socialismului și pâcii. A fost 
evidențiată însemnătatea Programului de lungă 
durată privind dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice intre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă Cehoslovacă 
pină in anul 2000, semnat in decembrie 1985, 
care prevede extinderea colaborării, cooperării 
și specializării in producție, a schimburilor co
merciale, ridicarea, pe o bază calitativ superioară, 
a relațiilor economice româno-cehoslovace.

Comitetul Politic Executiv a relevat im
portanța schimbului de păreri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak 
cu privire la unele aspecte actuale ale vieții 
internaționale. A fost apreciat in mod deosebit 
faptul că cei doi conducători de partid și de stat 
au exprimat, in cursul convorbirilor, hotărirea 
României și Cehoslovaciei de a intâri conlucrarea 
pe plan internațional, de a contribui activ la 
soluționarea constructivă a problemelor com
plexe ce confruntă omenirea, de a acționa, îm
preună cu celelalte țări socialiste, cți toate 
forțele progresiste, democratice, pentru realizarea 
dezarmării, in primul rind a celei nucleare, pen
tru instaurarea în Europa și in lume a unui 
climat de pace, securitate, încredere și largă 
colaborare.

Aprobind, in unanimitate, rezultatele vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, 
ministerelor, organelor economice centrale să ia 
toate măsurile pentru realizarea, in cele mai 
bune condiții, a înțelegerilor convenite, care 
asigură dezvoltarea pe multiple planuri a co
laborării prietenești româno-cehoslovace.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, și alte probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul energiei, transporturilor și comunicațiilor 

din Republica Zambia
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe G. K. Chinkuli, 
ministrul energiei, transporturilor și 
comunicațiilor din Republica Zam
bia, președintele părții acestei țări în 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-zambiană de cooperare eco
nomică și tehnică, ale cărei lucrări 
se desfășoară în aceste zile la Bucu
rești.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din par
tea președintelui Republicii Zambia. 
Kenneth David Kaunda. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost transmise, din 
partea șefului statului zambian și a

soției sale, Betty Kaunda, călduroase 
salutări prietenești, iar poporului 
român urări de bunăstare și fericire.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită, din partea sa și a tovară
șei Elena Ceaușescu, un cald salut 
prietenesc președintelui Republicii 
Zambia.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate bunele relații existente intre 
România și Zambia, evidențiindu-se 
importanța deosebită a convorbirilor 
la cel mal înalt nivel pentru dezvol
tarea și amplificarea colaborării și 
conlucrării dintre cele două țări, atit 
pe plan bilateral, cit și pe arena in
ternațională. A fost relevată, tot

odată, însemnătatea promovării unor 
forme moderne de colaborare care 
să permită valorificarea într-o mai 
mare măsură a potențialului econo
mic al României și Zambiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat contribuția pe care Comi
sia mixtă româno-zambiană poate să 
o aducă la creșterea schimburilor 
economice, la dezvoltarea cooperării 
în producție, la adîncirea raporturi-, 
lor prietenești dintre oele două țări 
și popoare.

La primire a luat parte Gheorghe 
David, ministru] agriculturii, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă româno-zambiană.

PENTRU RECOLTE MARI lN ACEST AN

LUCRĂRILE AGRICOLE-ETECTUATE EXEMPLAR!
OTOȘANI

SUCEAVA

NEAMȚ

VASLUI

BACAU

ARAD

[HUNEDOARA

BUZĂU
BRAILA

T ULCEA

VILCEA

29) IALOMIȚA

ItHEDINȚI.

ALBA GALATI

BIHOR
MUREȘ ) HARGHITA

BRAȘOV

'I DOLJ

PRAHOVA

j ®
teleormahVzSJt

SIBIU

COVASNA (VRANCSA

Q8)
ȚSATU mare/ maramures^m^- 
k rCZZ/C20) 

Tis»™ ta -
I (22) J \ NĂSÂUD

15) _  "aA^EONSTANTA

Wd31
ARGEȘ Ip/rtsowrAl[CARAȘ-iEVERIN^. e0^

> /(21)\

Stadiul efectuării primei prașile mecanice la cultura porumbului, în procente pe județe, in seara zilei de
21 mai (Date furnizate de Ministerul Agriculturii)

® Precipitațiile căzute favorizează dezvoltarea plantelor cultivate, 
dar și înmulțirea buruienilor; pretutindeni, trebuie să se acțio
neze pentru buna îngrijire a culturilor • Recoltele mari prevă
zute a se realiza în acest an se asigură prin menținerea unei 
densități optime a plantelor • Plantarea legumelor pe toate 

suprafețele prevăzute, în sortimentul stabilit.
In pagina a 3-a - relatări ale corespondenților noștri ,din județele Giurgiu și Sibiu
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Dimensiunea umană, ca resursă fundamentală
în procesul modernizării

fastă. un mozaic de o incontrolabilă 
complexitate. Analiștii vorbesc des
pre un sistem de crize, extrem de 
variate, simultane și in proliferare 
crescîndă. Dar, mai ales, total dife
rite de clișeele știute și de schemele 
clasice de interpretare.

Are economia mondială aripile 
frînte sau este doar o eroare de 
pilotaj ? Iată întrebarea cvasigene- 
rală. Născută din lipsa unor rezul
tate semnificative în eforturile de
puse pentru a contracara consecin
țele recesiunilor de tot felul. Con
secințele, dar nu și cauzele 1 Mult 
așteptata înviorare economică este 
ezitantă, parcă țintuită locului de 
forțe invizibile. Terapeuticile frag
mentare aplicate nu sînt decît pa
liative neînsemnate. Și vor rămine 
așa atîta vreme cit in viața inter

Dacă și-ar putea privi chipul în 
oglindă, omenirea ar fi cel puțin de
concertată. Și-ar descoperi, ca Ia- 
nus, cele două fețe ale sale, schimo
nosite de o profundă asimetrie : de 
o parte, dezvoltare de virf, de cea
laltă parte, subdezvoltare ; de o 
parte, -tehnologia cea mai sofisti
cată. de cealaltă — agricultura cea 
mai rudimentară. într-o geografie 
sui-generis a planetei, munții risi
pei despart prăpăstiile sărăciei. în
tre abundență și foamete se întinde 
un pod din ce în ce mai lung. 
Dinspre partea cea mai populată a 
lumii este transmis un prelungit 
S.O.S. Nu e o mină întinsă pentru a 
i se pune în ea de pomană, ci un 
mesaj viguros, o revendicare ener
gică la dreptul la viață. Polul bogat 
și polul sărac. Nordul și Sudul, lu
mea dezvoltată 
și lumea a treia 
sint, în fond, eu
femisme, menite 
să fardeze obra
zul plin de ridu
rile unor nedrep
te și persistente 
situații traumati
zante din lu
mea contempo
rană. Pusă în
fața singurei al
ternative viabile: 
dezvoltarea eco
nomică generală, rațională și echili
brată, progresul social global, împli
nirea aspirațiilor celor mai profunde 
ale ființei umane intr-o mondoeco- 
nomie, guvernată de interdependen
țe strinse și de neevitat.

Fără să iasă din sfera opțiunilor 
economioe. dezvoltarea este in pri
mul rind un act cu dimensiuni po
litice și, implicit, umane. Presupune 
un aspru rechizitoriu al ordinii in
ternaționale actuale, caracterizată 
printr-o „polidezordine" accentuată, 
prin protectionism exacerbat și 
practici monetare destabilizatoare.’ 
Anul trecut s-a înregistrat o scă
dere dramatică, uneori sub costul de 
producție, a preturilor la produsele 
de bază. Victimele au fost țările 
cele mai sărace. Iluzia sincronizării 
mișcării economiilor naționale a fost 
spulberată de volumul în scădere al 
exporturilor din țările în curs de 
dezvoltare. Sub povara copleșitoare 
a datoriei externe, fluxul net de re
surse financiare spre aceleași țări a 
cunoscut, la rîndul său, un conside
rabil recul.

Din perspectiva stării prelungite 
si arborescente de criză, tabloul pe 
care-1 oferă lumea de astăzi este 
însă cu mult mai derutant. Restric
țiile energetice, penuria materiilor 
crime. încetinirea și, chiar stagna
rea creșterii economice în unele țări, 
presiunea mediului înconjurător, pu
ternica reacție inversă la gravele 
dezechilibre naturale'provocate de o 
activitate industrială dezarticulată, 
inflația șl decalajele în dezvoltare 
alcătuiesc. într-o combinație ne

națională tensiunile vor lua locul 
dialogului, confruntările de pe pozi
ții de forță și politicile disjuncte in 
probleme de interes comun se vor 
substitui consensului si acțiunilor 
coordonate.

Departe de a insinua prezența, 
într-un haos modern, a unui prag 
critic al dezvoltării, situația actuală 
sugerează că un nou model dc dez
voltare pretinde ..drept de cetate'* 
în economia mondială. Progresul 
economic și social nu mai poate fi 
conceput prin reluarea Stereotipă și 
necritică a dezvoltării istorice prin 
care au trecut țările avansate. De 
altfel, chiar și acestea sînt dispuse 
să abandoneze o parte din propria 
moștenire industrială, devenită stre- 
santă industrii cu o energointensi- 
vitate pantagruelică, devitaminizate 
sub aspectul eficientei și cu o co- 
rozivă acțiune poluantă.

Progresul tehnic actual, susținut 
de o uluitoare evoluție a științei și 
tehnicii, se află în centrul dezvoltă
rii. determinînd creșterea accelerată, 
dar, mai ales. într-un orizont cali
tativ nou, a forțelor de producție. 
Devine tot mai evident că revoluția 
științifico-tehnică este în măsură să 
ofere soluții, tehnici și tehnologii 
adecvate unor nevoi reale și strin
gente. generate de restricțiile crizei 
mondiale.

în gestionarea resurselor planetei 
sînt reabilitate inepuizabile valențe 
ale spiritului de economisire. Ten
dința de a diminua consumurile 
materiale și energetice necesare rea

lizării oricărui produs se află într-o 
strinsă osmoză cu creșterea canti
tății de inteligentă, de informații, 
de competență. Electronica și teoria 
informațiilor, cuantica și ecologia, 
biologia moleculară și științele spa
țiale au „răsturnat de la putere'* 
mitul creșterii cantitative, ocrotit la 
umbra industriei mecanice și liniare 
de pină acum. Aflate în avangarda 
momentului, domenii cu totul noi de 
activitate — mecatronica, automa
tizarea' flexibilă, telecomunicațiile, 
robotizarea — cunosc o dezvoltare 
explozivă. Procesul de difuzie in 
economie a tehnologiilor de virf este 
rapid și ireversibil.

Nici pesimism excesiv, nici ten
dință de înfrumusețare dezinvoltă a 
realității recomandă oamenii de ști
ință și economiștii. Procesul de in

dustrializare se 
află la o răscru
ce care impu
ne reclădirea cu 
grijă și compe
tență a aparate
lor de produc
ție. Noile' teh
nologii atrag o 
creștere excep
țională a produc
tivității muncii, 
oferind o gamă 
nebănuită de pro
duse. Dar intre

ele și actualele structuri econo
mioe nu poate fi pus semnul 
egal. Manifestarea crizei indus
triale în paralel cu aplicarea in 
producție a cuceririlor științei și 
tehnicii modeme nu este întîmplă- 
toare. Dimpotrivă, vechile forțe de 
producție, mult inferioare celor noi 
sub aspectul eficienței, au intrat in 
criză. Sint necesare schimbări pro
funde în structurile industriale, in 
organizarea muncii, în concepția 
produselor și in tehnologiile de fa
bricație a acestora.

Dar economia mondială nu îna
intează numai prin „vîrfuri de 
lance**. E adevărat că au apărut ra
muri noi, bazate pe tehnologii avan
sate, dar nu e mai puțin adevărat 
că aceleași tehnologii sînt „injec
tate" și în ramurile tradiționale. 
Pentru că, oricît de „informatizată** 
sau de „electronizată'* va deveni 
societatea, oamenii vor continua să 
mănînce ca pină acum, să se îm
brace ca pină acum, să aibă nevoie 
în munca lor și de oțel, și de ciment, 
și de îngrășăminte chimice, ca și de 
multe alte produse obișnuite.

Dezvoltarea economico-socială se 
identifică, așadar, intr-o mare mă
sură cu modernizarea proceselor in
dustriale, acțiune cu valențe pro
funde și amplă rezonantă și în eco
nomia românească. în concepția 
partidului nostru, a secretarului său 
general, trecerea industrializării pe 
coordonatele de larg orizont ale dez-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUNOAȘTEREA 
premisă esențială pentru

REALITĂȚILOR

folosirea eficientă a forțelor

EXISTĂ UN CADRU LARG DE AFIRMARE A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE.

CUM ASIGURAȚI FUNCȚIONAREA LUI?

Pe arcul subcarpatic al județului 
l Prahova se întinde o densă zonă in

dustrială. Un segment din acest arc 
il ocupă orașul Băicoi. cu aproxima
tiv 20 000 de locuitori. Pe teritoriul 
acestei localități cu veche tradiție 
industrială iși desfășoară activitatea 
unități economice cu o producție a- 
nuală în valoare de aproape patru 
miliarde lei. Industria este repre
zentată de Schela de producție pe
trolieră, Schela de foraj, întreprin
derea de utilaje pentru prelucrarea 
cauciului, Fabrica de subansambluri 
hidraulice, brigada energo-petrol. în 
agricultura orașului ființează două 
întreprinderi agricole de stat (pomi
colă și avicolă), o cooperativă agri
colă de producție și o stațiune pen
tru mecanizarea agriculturii. Dacă 
adăugăm la acestea și unitățile co
merciale, de invățămînt, sanitare, 
prestatoare de servicii și altele, 
avem un tablou de ansamblu al do
meniilor pe care le are de cuprins' 
un comitet orășenesc de partid for
mat din 21 de membri și 10 mem
bri supleanti. Dintre aceștia, nu
mai cîțiva sînt 
buiți ai organelor locale de partid 
și de stat, ceilalți 

. ingineri, tehnicieni, 
etc. din unitățile i 
din oraș.

La întrebarea noastră dacă, pen
tru acoperirea tuturor domeniilor, 
comitetul orășenesc de partid dis
pune de forțe suficiente, tovarășul 
Alexandru Neacșu, secretar al comi
tetului orășenesc, ne răspunde : 
„Avem forțe suficiente. în rindurile 
organizației orășenești de partid- ac
tivează mulți comuniști cu o bogată 
experiență profesională, politică și 
organizatorică, care răspund cu 
promptitudine la solicitările birou
lui comitetului orășenșsc. După pă
rerea mea, problema esențială con
stă in modul în care știm să-i mobi
lizăm. să le coordonăflh activitatea in 
cadrul formelor organizatorice în
deobște cunoscute : comisiile pe pro
bleme. activul de partid, instructorii 
obștești. în această privință avem 
mereu de învățat, deoarece noile 
cerințe impuse de dezvoltarea eco- 
nomico-socială a orașului ne deter
mină să reconsiderăm, din timp in 
timp, stilul și metodele noastre de 
muncă pentru a face față acestor 
cerințe. Nu este vorba de formele 
organizatorice privind folosirea for
țelor de care dispunem, ci mai ales 
de îmbunătățirea conținutului aces
tor forme, de direcțiile în care ur
mează să concentrăm forțele, de vi
teza de reacție și de profunzimea in
tervențiilor acestora".

Cel mai concludent exemplu de 
folosire eficientă a forțelor il repre
zintă analiza .efectuată anul trecut 
de cățre un colectiv al activului de 
partid la întreprinderea de utilaje 
pentru prelucrarea cauciucului. La 
un moment dat, în activitatea aces
tei unități industriale, cu o dotare 
tehnică modernă, au apărut o seamă 
de' neajunsuri in îndeplinirea planu
lui de producție, a programelor prio
ritare. Informat la timp, de către 
membrii săi repartizați să răspundă 
de activitatea organizației de partid 
de la această întreprindere, comitetul 
orășenesc a împuternicit 20 de co
muniști din activul de partid să exa
mineze situația de aici sub toate 
aspectele : viața internă de partid, 
activitatea consiliului oamenilor

deplinit planul la mștri forați, prin
cipalul său indicator. S-a invqcat, 
drept justificare pentru această si
tuație. lipsa unor materiale, și a unor 
utilaje. Colectivul de studiu trimis 
aici a ajuns însă la alte concluzii, 
în fapt, in schelă se făceau simțite 
lipsuri serioase precum folosirea in
completă a instalațiilor de foraj, de
fectuoasa organizare la lucrările de 
montaj, indisciplina cuibărită in li
nele brigăzi de foraj tolerată cu 
multă ușurință de conducătorii aces
tora. multe accidente tehnice gene
rate de lacune existente in pregă
tirea profesională a unor sondori și 
de absența asistenței tehnice din 
partea specialiștilor. Măsurile pe 
care Ie-a aplicat apoi comitetul oră
șenesc de partid au dus la inlătura-

VIATA DE PARTID

O'J

activiști retri-

fiind muncitori, 
, cadre didactice 
economico-sociale

DE LA C.E. C
în legătură cu datele informative 

privind depunerile populației, Casa 
de Economii și Consemnațiuni pre
cizează că acestea se dau pe bază 
de cerere scrisă sau adresă, cu con
diția prezentării libretului sau in
dicării numărului acestuia ori a al- 

„țpi^,elemente sțțjcț necesare identi- 
ciiearii libretujulz^ wuitta hh 

.... -ît. titularilor-.<libretelar.<>-’.>.-.j«t
— persoanelor indicate prin clau

za ,de Împuternicire . inșerișă . in li
bret, dar numai pentru operațiile 
efectuate de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe 
mele altor persoane ;

— persoanelor împuternicite 
către titulari prin procură 
altă formă de împuternjeire ;

— părinților și tutorilor, pentru 
depunerile . aparținind minorilor ;

— persoanelor înscrise la dispo
ziția testamentară, numai după de
cesul titularului ;

■— moștenitorilor .legali sau testa
mentari prin atestarea acestei ca
lități.

Nici o persoană în afară de cele 
arătațe mai sus nu are drept să 
ceară . și să primească date infor
mative asupra depunătorilor și o- 
perațiilor efectuate de aceștia la 
C.E.C.

ÎN ORAȘUL BĂICOI

muncii, a organizațiilor de masă Și 
obștești, organizarea fluxurilor de 
producție, îndeplinirea răspunderilor 
încredințate cadrelor de conducere. 
Au fost depistate neajunsuri în toa
te aceste privințe. După trei luni de 
examinare „cu lupa" a situației, 
timp în care au fost găsite multe re
medii la deficiențele constatate, bi
roul comitetului orășenesc de partid 
a organizat la fața locului, pe baza 
concluziilor prezentate de colectivul 
de comuniști din activul său de 
partid, o analiză profundă a stărilor 
de lucruri de la această întreprinde
re și a adoptat măsuri cuprinzătoa
re pentru Îmbunătățirea radicală a 
activității de producție. Faptul că în 
acest an noului director al între
prinderii i s-a cerut ca, in cadrul 
unei ședințe a biroului comitetului 
județean de partid, să înfățișeze căi
le prin care au fost obținute reali
zări remarcabile în îndeplinirea sar
cinilor de plan și în aplicarea pro
gramului de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției, nu 
reprezintă decit rezultatul climatu
lui de ordine, disciplină și răspun
dere in muncă întronat în această’ 
unitate de Comitetul orășenesc de 
partid Băicoi cu sprijinul abso
lut necesar al activului său de 
partid.

O acțiune asemănătoare a inițiat 
comitetul orășenesc de partid, cu ci
teva luni în urmă, și la schela de 
foraj. Anul trecut, schela nu și-a in-

rea multora din aceste neajunsuri, 
în prezent schela aflindu-se „la zi" 
cu realizarea planului.

Din această acțiune, comitetul oră
șenesc de partid a tras prețioase în
vățăminte pentru propria-i activita
te. Astfel, dacă anul trecut ar fi in
tervenit la timp și cu aceeași vigoare 
ca în cazul întreprinderii de utilaje 
pentru prelucrarea cauciucului, exis
tă suficiente temeiuri de a aprecia 
că schela de foraj nu ar fi înregis
trat restanțe in realizarea planului 
anual, iar unele lipsuri ar fi fost 
înlăturate' mai repede, limitîndu-se 
astfel efectele lor negative asupra 
desfășurării procesului productiv. 
Numai că și comitetul orășenesc a 
acceptat cu destulă ușurință justifi
cările invocate de conducerea sche
lei. fără să se preocupe de cunoaște
rea in profunzime, cu ajutorul for
țelor de care dispune, a realității. 
Iată de ce. in urma analizei de la 
schela de foraj, comitetul orășenesc 
de partid a considerat necesar, pen
tru a preintimpina apariția unor a- 
semenea situații, să-și îmbunătă
țească sistemul său informațional. în 
acest scop a cerut comisiei pentru 
problemele organizatorice de 
și ale organizațiilor de masă 
ștești să 
modului 
consiliile 
ducerile 
tință de 
propriile

partid 
și ob- 
asupra 
partid.

efectueze un studiu 
în care organele de 
oamenilor muncii și con- 

întreprinderilor iau cunoș- 
realitățile producției din 
unități, cit și asupra mo-

dului in care 
tul orășenesc 
diul realizării 
greutățile cu care se < 
nind față în față cele 
comitetul orășenesc de partid cu cele 
constatate la fața locului, comisia a 
depistat. în toate unitățile economi
ce, defecțiuni mai mult sau mai pu
țin grave in propriile lor sisteme in
formaționale. cit și neconcordanțe 
intre informările prezentate comite
tului orășenesc de partid și situa
țiile de fapt.

Din acest studiu, întocmit cu multă 
rigoare, comitetul orășenesc de partid 
a obținut un dublu cistig: in primul 
rind, el are o imagine clară asupra 
realizării planului in toate unitățile 
economice, fiind astfel in măsură 
să-și concentreze cu mai mare efi
ciență forțele pentru soluționarea 
problemelor celor mai presante ; in 
al doilea rind, studiul va prezenta o 
temeinică bază de discuții pentru 
viitoarea plenară a comitetului oră
șenesc de partid, care va înscrie pe 
ordinea de zi îmbunătățirea sistemu
lui informațional.

Mulți dintre membrii comitetului 
orășenesc de partid, ai comisiilor pe 
probleme, ca și dintre comuniștii 
cuprinși in activul de partid tin un 
contact permanent cu secretarul și 
secretarii adjuncți ai ^comitetului 
orășenesc, informează despre stadiul 
îndeplinirii sarcinilor încredințate, 
vin cu propuneri și sugestii fără să 
aștepte să fie solicitați. In mod deo
sebit se remarcă activitatea comuniș
tilor Marin Finichiu. Toma Chioto- 
roiu. Petre Bobaru, Dumitru Cosmi- 
neanu. Alexandru Moșoroiu și a 
multor altor muncitori, ingineri, teh
nicieni, care înțeleg că pentru un 
membru de partid nu este suficient 
să-și îndeplinească conștiincios În
datoririle sale de om al muncii, ci, 
deopotrivă, să-și valorifice expe
riența politică și profesională pe 
coordonate mult mai ample. Fără 
sprijinul lor, așa cum reiese și din 
exemplele menționate, activitatea 
comitetului orășenesc de partid nici 
n-ar putea fi concepută. Iată de ce, 
Comitetul orășenesc de partid Băicoi. 
biroul acestuia trebuie să acționeze 
în permanentă pentru folosirea cit 
mai judicioasă a forțelor de care dis
pun în vederea cuprinderii tuturor 
domeniilor de activitate, acordind 
cea mai mare atenție înfăptuirii 
obiectivelor economice prioritare ce 
stau în fața colectivelor unităților 
industriale din oraș.

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU

ele informează comite- 
de partid despre sta- 

planului și despre 
:onfruntă. Pu- 

cunoscute la

populare iși exercităintre modalitățile multiple prin care 
atribuțiile, in calitatea lor de organe 
stat, un rol important revine conlucrării cu comisiile permanente — 
stiucturi organizatorice și funcționale menite să asigure creșterea apor
tului deputaților la stabilirea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a 
fiecărei localități, la conducerea activității locale pe tărîm economico- 
gospodăresc, social-cultural și politic-administrativ. Activitatea comisiilor 
permanente, așo cum rezultă din însăși denumirea lor, trebuie să se 
desfășoare în permanență, incit, pe baza atribuțiilor largi, de îndrumare 
și control conferite prin lege, să contribuie la elaborarea de studii și 
rapoarte, la avizarea proiectelor de acte normative locale, 
zarea 
continuă

consiliile
ale puterii și administrației de 

un rol important revine conlucrării cu

unor dezbateri democratice, 
cu cetățenii.

Neamț, comisiile per- 
consiliilor populare au 
fructuoasă. experiența 
constituindu-se într-o 

pozitivă pentru rezultate

la organi- 
la consultarea largă și conlucrarea

Din noua arhitectură a municipiului Bistrița

în județul 
manente ale 
o activitate 
acumulată 
premisă 
și mai bune.

în fiecare localitate administrativ- 
teritorială, în mecanismul de lucru 
al consiliilor populare se simte pre
zența activă a comisiilor perma
nente. Desigur, activitatea acestora 
în municipii, orașe, comune prezintă 
diferențieri, dar toate au un numitor 
comun : o strinsă conlucrare, pe 
o parte, cu consiliile populare, 
pe de altă parte, cu cetățenii.

Pe baza hotăririi adoptate incă 
la prima sesiune, după alegeri, 
către consiliul popular al județu
lui, s-au constituit șase comisii per
manente. care cuprind pe toți depută
ții județului.' pentru întreaga durată 
a mandatului lor. Ceea ce conferă 
un plus de eficiență activității aces
tor organisme este continua impli
care în problemele majore și strin
gente ale consiliilor populare res
pective. Fiecare dintre cele șase 
comisii permanente lucrează pe bază 
de plan de muncă, conceput pe o 
perioadă mai îndelungată sau cel 
puțin un trimestru. Activitatea co
misiilor este orientată spre Pro
blemele de însemnătate majoră și 
cuprinde principalele domenii de 
activitate : industrie, comerț, coope
rație si prestări servicii; plan, buget, 
finanțe : agricultură și silvicultură ; 
învățămînt, cultură, sănătate, sport, 
muncă și ocrotiri sociale ; construc
ții. sistematizare. gospodărie co
munală și drumuri ; juridic și ad
ministrație locală.

Sprijin permanent, pentru activi
tate permanentă. Că activitatea co
misiilor permanente constituie un 
sprijin deosebit de prețios pentru 
consiliile populare e mai presus de 
orice îndoială. Dar și modalitățile 
prin care consiliile populare sprijină 
activitatea comisiilor permanente, 
inoepind de la stabilirea unor pla
nuri de muncă axate pe obiective 
de larg interes cetățenesc și pinâ la 
înfăptuirea acestora, se constituie 
intr-o experiență demnă de consem
nat.

Iată citeva dintre măsurile . în
treprinse în vederea îndeplinirii în 
cqje mai bune , condiții a sarcinilor., 
ce revin comisiilor permanente, des
pre care ne-a vorbit tovarășul Por
fir Negrea, ’vicepreședinte al consi
liului popular județean, 
diat după constituirea 
permanente, comitetul 
consiliului popular.

107 din 1985. 
membrii biroului 
alte cadre de 
aparatul propriu 

participa la activitatea 
respective. Considerăm 
menea utilă măsura privind par
ticiparea la planificarea muncii, 
la acțiuni de control tematic, ela
borarea de studii, organizarea unor 
dezbateri ale unor cadre cu ex
periență si specialiști din unități 
și întreprinderi aparținînd consiliu
lui popular. Tin ' să subliniez că 
planurile de muncă ale comisiilor 
permanente sînt corelate cu cele ale 
comitetului executiv al consiliului 
popular, astfel incit studiile și con
cluziile controalelor efectuate pot fi

de 
iar
de 
de

„Ime- 
comisiilor 

executiv al 
prin decizia 

a reparti- 
permanent 

specialitate 
pentru a 
comisiilor 
de ase-

FERMITATE ȘI RĂSPUNDERE ÎN APĂRAREA AVUTULUI OBȘTESC!
întilnire intim plătoare, 

intr-o uzină, cu o cunoș- 
tință. Om al legii, pe care 
m-am obișnuit să-1 știu la 
datorie acolo unde se 
rostesc verdictele în apăra
rea adevărului. Firească 
deci mirarea : „Cu ce 
treburi «e aici ?“.

Drept răspuns mi-a în
tins o hirtie. „Vă rugăm 
(scria acolo), in cazul in 
care va fi condamnat, să 
execute pedeapsa la locul 
de muncă, in colectivul 
nostru, care iși asumă răs
punderea să..." etc., etc.

„înțeleg că este vorba 
despre cineva care a greșit 
și oamenii de aici dovedesc 
o grijă lăudabilă, legală...".

Cunoștința mi-a luat 
foaia din mină, a împătu- 
rit-o și a pus-o în buzunar.

„Intervenția asta in nu
mele «omeniei» are insă 
in vedere un ins care a 
lurat aici ca în codru. 
Binefăcătorii lui știu per
fect lucrul acesta. Tocmai 
de aceea am și venit : să-i 
văd la față pe ocrotitorii 
care solicită să le dăm... 
infractorul inapoi. Cum 
judecă ei o pagubă din 
averea tuturor, cum gin- 
desc ? întrebări pe care mi 
Ie pun, din reflex profe
sional, desigur. Dar fără 
ele nu-i posibil drumul 
spre adevăr...".

Omul legii exagera, pre
supun. cu justificările lui. 
Era limpede că la mijloc 
nu se află doar o... simplă 
curiozitate profesională. 
Faptul insolit cu care el 
da piept incita la un ase
menea pas. Fie că ești sau 
nu om al legii. Și cu atit 
mai mult cind ai această 
învestitură. La urma urmei, 
cum vine asta : un individ 
face prăpăd prin valorile 
create prin eforturile unui 
întreg colectiv și, prin- 
tr-un gest de generozitate 
demnă de o cauză mai 
bună, se cere, „în numele" 
celor păgubiți, ca făptașul 
să revină la locul Iui ? ! Ca 
și cum nu s-ar fi întîmplat 
nimic. Ori, cel mult, celui 
în cauză i s-ar imputa o 
neglijență oarecare...

profesio-„Curiozitate 
nală ?“.

Nu. Datorie ! 
fiecăruia de a 
prompt și ferm. în virtutea 
drepturilor și obligațiilor 
de proprietar, producător, 
beneficiar. O datorie care, 
atunci cind sint in joc in
teresele generale ale colec
tivității, poartă firesc și 
numele de răspundere ma
nifestă, activă. Sentimentul 
răspunderii — iată ce l-a 
adus pe omul legii in uni
tatea cu pricina. Dornic 
să-i privească in ochi pe 
„omenoșii" care, in loc să 
vadă unde și cum s-a pro-

Datoria 
reacționa

cauză. Acolo unde se pro
duce neajunsul, acolo unde 
porțile gestiunii colective 
nu sint întotdeauna etanș 
asigurate.

Dacă cele 
rări evocate 
dini aflate 
ele au totuși un punct de 
intersecție : acela al modu
lui în care este înțeleasă 
misiunea — și datoria, și 
răspunderea — de trezo
rieri ai valorilor colectivită
ții. Este un adevăr axioma
tic realitatea potrivit căreia 
proprietatea socialistă spo
rește prin munca fiecăruia. 
Este insă pretutindeni in-

două împreju- 
numesc atitu- 
la poli opuși,

Dacă 
ce e al 
ca fiind 
mai in- 
gestiunii 
Ar mai

valorificate cu maximum de efici
ență. De exemplu : in cadrul unei 
ședințe a comitetului executiv al 
consiliului popular județean în care 
s-a analizat stadiul realizării planu
lui de investiții.' 
nentă „Plan, buget, finanțe", a pre
zentat, prin președintele său, con
cluzii și propuneri rezultate din 
controlul efectuat privind calitatea 
construcțiilor și respectarea terme
nelor de dare in folosință a princi
palelor obiective de investiții. Drept 
urmare, a fost adoptat, prin deci
zie. programul de măsuri privind 
Îndeplinirea planului de investiții pe 
anul in curs și asigurarea condițiilor

comisia perma-

însemnări
DIN JUDEȚUL NEAMȚ

pentru realizarea planului de inves
tiții pe anul viitor".

Activitatea comisiilor permanen
te — analizată, pe bază de raport, 
in sesiuni ale consiliului popu
lar județean. Cu titlu de exemplu 
putem reliefa raportul comisiei 
permanente pentru „învățămînt, 
cultură, sănătate, sport, muncă și 
ocrotiri sociale", pe baza căruia. în 
1986, s-a adoptat o hotărîre conți- 
nind sarcini concrete, termene și 
responsabilități precise în aceste do
menii. De asemenea, in cursul anu
lui trecut a fost analizată activitatea 
comisiei permanente de „Construc
ții. sistematizare, gospodărie comu
nală și drumuri", stabilindu-se mă
suri ferme pentru înfăptuirea pro
gramelor din domeniul sistematiză
rii teritoriului si localităților, asi
gurării dotărilor edilitare în fiecare 
localitate. Experiența comisiilor per
manente ale consiliului popular ju
dețean a fost și este popularizată și 
transmisă si comisiilor permanente de 
la orașe și comune, urmărindu-se 
atragerea unui număr însemnat de 
deputați, specialiști, cetățeni la so
luționarea. pe plan local, a treburi
lor de stat și obștești.

Cum se fac studiile, cum se asigu
ră antrenarea specialiștilor ? Ale
gerea deputaților intr-o comisie sau 
alta vizează obiective precise: parti
ciparea fiecăruia Ia înfăptuirea pla
nurilor de măsuri, la elaborarea de 
studii și la stabilirea unor obiective 
urmărite de la stadiul de propunere, 
pe tot parcursul execuției, pînă la 
înfăptuirea lor. Se remarcă, în 
acest sens, activitatea comisiei per
manente de „Construcții, sistemati
zare. gospodărie comunală și dru
muri". care a efectuat studii , pri
vind : construirea de acoperișuri cu 
șarpantă în locul hidroizolației exis
tente la unele blocuri vechi în Bi
caz si Piatra Neamț; refacerea fa
țadei unor clădiri reprezentative — 
posta, casa tineretului, alte imo
bile. La activitatea acestei co
misii. pe lingă deputății aleși, parti
cipă temporar, atit cit este nevoie, 
specialiști ^cu experiență — care au 
contribuit, între altele, la elaborarea 
studiilor privind valorifcarca

surselor neconvenționale sau se
cundare de energie (oe baza cărora, 
în 1986, s-au economisit 11500 
combustibil Convențional), 
menea, propunerea comisiei 
înlocui arzătoarele la pește 
centrale termice de cvartal 
tra Neamț, Roman și Bicaz 
economii de combustibil de 
sută. O propunere 
recent se referă la 
rea sistemului de funcționare 
eficientă 
bază de telecomandă. Alte 
dii. avizate și apoi aplicate, 
referit la automatizarea 
nării pompelor la sursele de apă 
ale orașelor din județ (asigurindu-se 
economii de 7—8 la sută la energia 
electrică). Cîteva studii ale comisiei 
permanente respective sint puse in 
lucru pentru producerea de biogaz, 
instalarea de panouri solare, con
strucția de microhidrocentrale.

Măsura în care sînt ascultate și 
luate în seamă propunerile și ra
poartele comisiilor permanente ex
primă interesul consiliilor populare 
față de perfecționarea activității 
acestor organisme ale democrației 
socialiste. în acest sens este conclu
dentă activitatea comisiei perma
nente de „Industrie, comerț, coopera
ție și prestări servicii", despre care 
ne-a vorbit unul dintre membrii 
acesteia, ing. loan Mancea, directo
rul tehnic al Trustului antrepriză 
generală de construcții-montaj. „Am 
studiat problemele reducerii consu
mului de materiale și a timpului de 
execuție in construcția de locuințe, 
trecerea de la construirea de blocuri 
tipizate la ceea ce denumim „pre- 
fabricarea deschisă", adică la reali
zarea blocurilor de locuințe din ele
mente prefabricate cu posibilități 
largi de diversificare arhitectonică 
— precizează interlocutorul. Pe baza 
studiilor comisiei permanente am 
inceput modernizarea bazei proprii 
de prefabricate. Printr-un sistem 
nou de hale cu încăperi semiîngro- 
pate. unde se insuflă aer cald pen
tru uscarea prefabricatelor, cit și 
prin încălzirea cu deșeuri lemnoase, 
vom economisi un milion mc de gaz 
metan pe an".
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Orientarea fermă spre soluționarea 
problemelor de perspectivă, concomi
tent cu desfășurarea acțiunilor cu
rente conferă 
și eficiență 
permanente, 
mează să fie 
în municipiul 
lalte localități__ _________ ___
studiate și avizate favorabil de că- 

itre comisiile permanente încă din 
anul trecut, creîndu-se premise pen
tru înfăptuirea lor. Pe „agenda de 
lucru cetățenească", după ■ cum se 
exprima prim-vicepreședintele Con
siliului popular municipal Roman, 
tovarășul Necula Spiridon, se află 
multe obiective noi, a căror reali
zare implică o bună corelare a efor
turilor de investiții ale statului și 
contribuției cetățenilor. Întrucît ac
țiunile de dezvoltare a zestrei edi
litare si de înfrumusețare a urbei 
implică aportul mai multor comisii 
permanente, s-a organizat o colabo
rare strînsă între comisia perma
nentă de „Gospodărie comunală și 
locativă" si comisia pentru ..Con
strucții. arhitectură și sistematiza
re". Valoarea lucrărilor propuse și 
avizate de către comisiile permanente 
pentru acest an însumează o sută 
milioane lei, dar, după cum ni s-a 
spus, „cei din Roman sînt mai iuți 
la faptă decît la vorbă", 
meiuri — atestate și de 
tradiție — ca planurile 
meritele să fie depășite.

stabilitate, certitudine 
activității comisiilor 
Obiectivele ce ur- 
realizate in acest an. 
Roman, ca si in cele- 
ale județului, au fost

existind te- 
o frumoasă 
și angaja-

C. BORDE.IANU

Oglinda comportării
avuția colectivității, 
ei ar socoti ceea 
nostru, al tuturor, 
precum al lor. ar 
credința cheile 
primului venit ? 
lăsa lă voia întimplării, pe 
șantiere ori în alte locuri, 
materiale supuse degradă
rii, utilaje luate in stăpini- 
re de rugină, 
tru care s-au 
și muncă ? 
același om în 
acasă, unde pinâ și citito
rului de contor nu-i des
chide ușa pinâ nu-i cerce
tează legitimația cu ochi 
de Argus, ca nu cumva

bunuri pen- 
cheltuit bani 
Priviți-1 pe 
ambianța de

pentru mașina procurată 
cu bani grei și care rugi
nește sub cerul liber, lingă 
zidul halei ? Păi cine-i 
paznic in sectorul ăla ? 
Repede făceți-i o imputa- 
ție, controlul e pe drum, 
să se vadă că am acționat, 
paguba e in... recuperare, 
rămîne doar să se mai 
pronunțe și justiția". Justi
ția, cum s-a văzut, nu ține 
seama de dorințe, ci de 
adevăr, uneori ..taie" 
șaptezeci la sută din... 
plapumă, dar pinâ una alta 
controlul a trecut, unitatea 
a ieșit bine „la vopsea". Cu 
ce preț ? Cu prețul unor

și

Cu hîrtii justificative nu se acoperă paguba
dus dereglarea ce a favori
zat accesul necinstei la 
buzunarul obștesc, in loc 
să stabilească vinovățiile și 
măsurile corespunzătoare, 
de natură să reteze poftele 
hrăpăreților, ce fac ? De
clară. sub semnătură, că 
au nevoie de... infractorul 
lor !

Era normal ca o astfel 
de atitudine greu de înțe
les să stîrnească interesul, 
fie el și de ordin profesio
nal. După cum. din cu 
totul alte motive captează 
interesul, într-o secție din 
aceeași unitate industrială, 
rigoarea cu care este deli
mitat locul de muncă al 
fiecărei formații, cu nume
le celor care execută o lu
crare sau alta, la vedere. 
Se ' risipește un capăt de 
electrod ori o fărimă de 
carbid ? Este 
priză o unealtă
fără rost un bec ? Negli
jența nu e așezată pe ume
rii noțiunii abstracte de 
„colectiv", ci poartă nume
le și prenumele celuî care 
lucrează acolo. De aici și 
posibilitatea practică de a 
acționa în cunoștință de

uitată in 
ori arde

soțit acest proces de in
teresul manifest pentru 
ocrotirea avuției tuturor ? 
Un studiu întreprins de 
Ministerul Justiției probea
ză cit de păgubitoare sint' 
cazurile de abdicare de la 
răspunderile asumate in 
păstrarea și sporirea avu
ției întregului popor. Sint 
încă locuri unde lăcomia 
nici nu trebuie să mai facă 
efortul de invenție pentru 
a ajunge la „stupul cu 
miere" al tuturor. Dezordi
nea, încălcarea unor reguli 
stricte privind asigurarea 
avutului obștesc sînt tot 
atîtea căi de acces pentru 
elementele necinstite. Bu
nuri lăsate de izbeliște, 
fără pază, o evidență pre
cară. investirea cu atribu
ții de gestiune a unor inși 
fără garanții morale con
stituie factori favorizanți 
ai fenomenului în discuție. 
Normal ca. în atare situații, 
să existe o bine precizată 
răspundere morală și pe
nală. Deosebit de nocivă, 
in această ordine de idei, 
este însă o anume optică,' 
deformată, a unora puși, 
prin înseși atribuțiile lor de 
serviciu, să răspundă de

să-i treacă pragul cine știe 
ce impostor sau să fie ..Pă
călit" fie chiar si cu un... 
kilowatt. Se-nțelege că e 
dreptul lui aă o facă. Dar 
nu-i oare la fel de firesc 
ca această grijă pentru 
agoniseala personală să fie 
ridicată la putere atunci 
cind este vorba de agoni
seala a mii și milioane de 
proprietari, producători și 
beneficiari ?

Iar această optică gene
rează și o altă practica 
deosebit de dăunătoare. în 
studiul sus-amintit se con
stată că, din totalul impu- 
tațiilor care s-au aplicat in
tr-o perioadă de timp unor 
persoane, doar circa 30 la 
sută s-au dovedit întemeia
te. Restul de 70 la sută ? 
Dezvăluie numai vini ale 
instituțiilor, întreprinderi
lor. Cu alte cuvinte, o în
cercare de escamotare a 
adevărului prin recurgerea 
la artificii birocratice. La 
acele hîrtii „plăpumioară", 
care să acopere lipsa de 
răspundere în gestionarea 
averii colectivității, ignora
rea celor mai elementare 
reguli statuate în acest do
meniu. „Cum dăm seamă

hîrtii mincinoase. Al unui 
om sau oameni — puși pe 
drumuri. Iar toate acestea 
numai și numai pentru a 
așeza un paravan, cit mai 
opac, care să mascheze 
lipsa de răspundere, adevă
ratele vinovății. ,

Evident, nu se ridica ni
meni împotriva imputați- 
ilor întemeiate, mijloc le
gal pentru recuperarea va
lorilor risipite de oameni 
neglijenți sau, și mai grav, 
necinstiți. ■ Dar oricine 
respinge tertipurile biro
cratice, imputațiile fantoșe, 
de ochii lumii, cu o spe
ranță de viață de la un 
control la altul, menite șă 
semene eroare și să acre
diteze ideea falsă a grijii 
față de bunurile incredin- 
țate pe mină. Explicația ? 
Aceeași verigă slabă a lip
sei de răspundere. Este 
vorba despre ușurința cu 
care, în unele locuri, sint 
promovați în funcția de 
controlori de gestiune, re
vizori contabili etc. oa
meni care nu au conduita 
morală corespunzătoare, 
iar, uneori, nici pregătirea 
necesară. Controlul între
prins... pe sărite, fără ri-

goarea necesară, de inși 
„slabi de înger", pe care 
necinstea ii asimilează cu 
ușurință și-i înhamă prin 
intermediul „atențiilor" lu 
carul ei, reprezintă tot ceea 
ce-și poate dori infracto
rul. Din acest motiv, nu-s 
de Ioc singulare împreju
rările cind delapidator și 
controlor iau loc în 
aceeași boxă a acuzării, 
cind, epilog firesc, au fost 
puși să-și împartă solidar 
vifia atentatului la avutul 
obștesc și să suporte recu
perarea pagubelor produse. 
De fiecare dată insă, lingă 
acest cuplu s-a aflat și vi
novatul cel puțin moral, 
din umbră, absent de la 
momentul adevărului jus
tițiar. dar implicat prin 
semnătura cu cafe a inves
tit in funcție un gestionar 
neglijent ori necinstit, un 
revizor contabil slab pre
gătit ori, și mai grav, ușor 
de manevrat. de momit. 
Este exact personajul lip
sit de răspundere care 
„nici usturoi n-a mîncat. 
nici..." și care nu se va sfii 
să mai trintească o semnă
tură pe cite o hirtie prin 
care, eu nonșalanță, so
licită să li se dea... infrac
torul inapoi.

Nimeni nu pledează pen
tru neîncrederea în oa
meni, pentru optica de a 
vedea in fiecare mînuitor 
de bunuri un posibil ama
tor de căpătuială. Dar 
atunci cind este vorba 
despre valorile colectivită
ții nimeni nu poate accepta 
ușurința cu care se acordă 
.'.cecuri in alb" unor in
divizi dubioși, cu care se 
încalcă regulile stricte care 
operează in domeniul ges
tiunii, al controlului în 
mînuirea valorilor societă
ții. Conștiința de proprie
tar presupune, obligatoriu, 
și răspunderea de proprie
tar. Afirmarea, intr-o per
fectă îngemănare, a acestor 
trăsături morale este de 
natură să asigure zidul „de 
protecție" necesar avuției 
sociale, necontenita sporire 
a acesteia.

Ilie TĂNASACHE
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pasarelă de fier, 
e și „podul Ba-cum

sarab", cum e și podul 
de la halta Grivița, 
cum sint și altele în 
stafii de cale ferată 
cu linii multe, o ase
menea pasarelă tra
versează și gara Ga
lati. Un capăt il are 
in plata gării, celalalt 
exact in poarta între
prinderii de mecanică 
navală, confundin- 
du-se cu intrarea in 
uzină. Încă înainte de 
a se termina podul, 
privirea remarcă, din
colo de gard, un pa
nou mare, cu inscrip
ția «Bine' ați Venit ! 
Vă dorim o zi rodnică 
de muncă, pe care s-o 
incheiați cu satisfac
ția datoriei împlinite. 
Consiliul oamenilor 
muncii». Iar dincoace 
de gard, amplasat in 
calea privirilor celor ce 
fac drumul .in sens 
invers, un text „sime
tric" : «Vă mulțumim 
pentru aportul pe care 
l-ați adus astăzi la 
realizarea sarcinilor 
economico-sociale și 
vă dorim odihnă plă
cută in mijlocul fami
liei dumneavoastră".

Semnat, de aseme
nea, consiliul oameni
lor muncii.

Aceste însemne, 'de 
distinsă politețe mun
citorească, exprimă, la 
scara amănuntului, 
respectul robust și to
nic fată de cei ce al
cătuiesc. concomitent 
și laolaltă. familia 
uzinei. Iar dintre mul
tele semne și simbo
luri care pot încadra 
ziua de muncă a cui
va. de la chemarea si
renei la stringerea de 
mină colegială, sau de 
la minerescul „Noroc 
bun !“ la țăcănitul me
canismului de 
urările de la 
întreprinderii 
ne capătă. 1 
ielnic, valori 
demn aparte ; 
numai pentru 
repere stabile ; 
mul de acasă i 
de muncă și

pontai, 
poarta 

gălățe- 
neindo- 

de in- 
: fie si 
că sint 
pe dru- 
la locul
înapoi,

ingemănînd ariile de 
manifestare a senti
mentelor de căldură 
familială, pe de o 
parte, și de răspunde
re de om al muncii, 
pe de altă parte, ele 
nu pot lăsa indiferen
te nici ochiul, nici ini
ma cărora li se adre
sează.

Așa fiind, ne-am 
pus întrebarea : ce 
mai întîlnește privirea 
in interiorul arcului 
de timp închis intre 
aceste două urări, de 
cind muncitorul co
boară pasarela de fier 
pină ce dă să urce din 
nou treptele podului, 
in drumul spre casă ?

Cu această cu
riozitate, am străbă
tut una după alta ha
lele întreprinderii de 
mecanică navală pe 
un itinerar unilateral : 
al chemărilor. îndem
nurilor, anunțurilor, al 
reperelor menite să 
pătrundă, la o simplă 
privire. în conștiință 
și în gindire.

Presupunerile 
fost confirmate,
nourile, graficele, a- 
fișele și lozincile, a- 
vind aceleași teme 
și finalitate ca in 
oricare fabrică. au 
totuși și o notă apar
te, continuind acel 
dialog de la om la om 
prefațat de urarea de 
bun venit și care se 
încheie o dată cu 
urarea de rămas bun. 
Propaganda vizuală 
se caracterizează prin 
simplitate și concre
tețe. Nimic nu e for
mulat „la general", ni
mic nu se evocă vag, 
abstract, anonim. Că e 
vorba de productivita
te ori de disciplină, de 
consum de metal sau 
de consum de energie, 
de recuperarea mate
rialelor ori de econo
misirea electrozilor de 
sudură, orice chemare 
e întărită prin argu
mentele locului, orica
re cerință este expli
cată prin calculul cel 
mai simplu, orice în
demn e înviorat prin

au
Pa-

careexemplul celui 
l-a urmat primul.

Poate că nu am fi 
consemnat toate aces
tea la rubrica de fată 
dacă itinerarul nu ar 
mai fi relevat ceva, 
un amănunt aparte. 
Intrarea in majorita
tea atelierelor e stră
juită de cite o oglin
dă mereu curată, bine 
lustruită, ca intr-un 
salon de clasă superi
oară. Nu poți trece pe 
lingă intrare fără să-ți 
privești chipul si ținu
ta in oglindă. Un amă
nunt — poate — dpr 
un amănunt cu multe 
semnificații care, par
că, nu numai în
deamnă, ci și obli
gă la i 
iită, la 
la grijă 
litate. 
este, 
poate 
locul 
profesionale și umane, 
incit, dacă ne gindim 
bine, neașteptatul ac
cesoriu este cel puțin 
tot atit de j 
plasat intr-un 
de prelucrări 
nice ca și 
foaier de teatru, 
flectind un chip, 
reflectă starea de spi
rit care-l animă, de
venind astfel un „ba
rometru" spontan al 
satisfacției (sau insa
tisfacției) datoriei îm
plinite. Adică a ceea 
ce exprimă 
la intrare.

Poate că 
amplasării 
nu au urmărit in mod 
expres această moti
vație, dar ea decurge 
dintr-o atitudine uni
tară, consecventă, de 
la prima la ultima in
scripție a dialogului 
grafic. Este reflexul 
concreteței și sinceri
tății permanente. Un 
fel de îndemn con
tinuu: „Privește-te in 
ochi !“...

...Și vei judeca sin
gur dacă ti-ai făcut 
sau nu datoria.

numai 
ci si 

muncă îngri- 
răspundere.

. .1 pentru
Ca stăpin 

muncitorul 
arăta oricum la 
împlinirii sale

ca- 
ce 
nu

justificat 
atelier 
meca- 

intr-un 
Re- 

ea

urarea de

initiatorii 
oglinzilor

Serqlu ANDON
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PENTRU RECOLTE MARI IN ACEST AN

LUCRĂRILE AGRICOLE-EFECTUATE EXEMPLAR!
Prioritate plantării legumelor pe toate suprafețele prevăzute

PRODUSE DE ÎNALT NIVEL TEHNIC Șl CALITATIV
— îndatorire primordială a tuturor colectivelor muncitorești

Concomitent cu lucrările de întreținere a cul
turilor, lucrări ce concentrează principalele 
forțe umane și mecanice din agricultură, in 
această perioadă continuă plantarea legumelor : 
tomate, ardei, vinete și alte specii, fiecare din
tre ele avind un rol însemnat in asigurarea 
fondului de produse destinat aprovizionării 
populației. Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii, pină ' in seara zilei de 21 
mai, in unitățile agricole au fost însămînțate și 
plantate 201 000 hectare cu legume de primă
vară, reprezentind 95 la sută din suprafața pre
văzută a se cultiva in cîmp. întrucît plantarea 
unor sortimente de legume se face eșalonat, po
trivit graficelor întocmite de către organele de 
specialitate, astfel incit să se asigure o aprovi
zionare ritmică a piețelor și fabricilor de con-

serve, se poate aprecia că, in majoritatea ju
dețelor, lucrările în grădinile de legume s-au 
încadrat in termenele stabilite.

Dacă pe ansamblul unităților agricole planta
rea legumelor s-ar părea că decurge normal, la 
o analiză sumară a realizărilor pe județe se 
desprinde concluzia că există diferențe apre
ciabile între județe în ce privește efectuarea 
acestor lucrări. Iată ce arată datele furnizate de 
organele de specialitate. în județele Călărași, 
Argeș. Bihor, Botoșani. Vaslyi, Sălaj. Brașov, 
Covasna, Harghita și Suceava s-a încheiat plan
tarea legumelor pe toate suprafețele prevăzute. 
Aceste lucrări sint pe terminate in numeroase 
alte județe. Toate aceste rezultate — județele 
amintite fiind situate in diferite zone ale țării 
— demonstrează că plantarea legumelor ar pu-

tea fi mult mai avansată. Or, sînt județe în care 
au rămas de plantat cu legume suprafețe mari : 
Dolj si Teleorman — cite 2 000 hectare. Prahova 
— 1 300 hectare. Și în alte județe — Brăila, 
Tulcea, Gorj, Dîmbovița, Sibiu, Bistrița-Nă- 
săud și Hunedoara, unde legumele dețin un loc 
important în programul de autoaprovizionare — 
au mai rămas de plantat mari suprafețe desti
nate acestor culturi.

Timpul este deosebit de prielnic, astfel in
cit lucrările în grădinile de legume trebuie mult 
intensificate. Bineînțeles, cea mai mare atenție 
trebuie acordată plantării tomatelor, ardeilor și 
vinetelor, dar și a celorlalte specii legumicole. 
Concomitent, este necesar să fie efectuate lu
crările de întreținere în grădini, palisarea to
matelor și irigarea culturilor acolo unde plan
tele au nevoie de apă.

Pentru aplicarea cu eficientă superioară a sistemului modern de asi
gurare a calității sînt necesare o serie de măsuri de ordin organizatoric. 
Aceasta este concluzia care s-a desprins din relatarea de pină acum a 
dezbaterii organizate de ziarul „Scînteia", împreună cu Ministerul Indus
triei Electrotehnice. In încheiere ne oprim asupra unor aspecte legate de 
colaborarea între unitățile care lucrează în sistemul de asigurare a ca
lității.

că

giurgiu : Măsuri menite să asigure
obținerea de producții mari 

de pe suprafețe
Este știut că județul Giurgiu se nu

mără printre județele mari producă
toare de legume din țară. în acest 
an, potrivit prevederilor cuprinse in 
programul de autoaprovizionare, tre
buie să se obțină o producție totală 
de 305 000 tone legume, cu 25 000 
tone mai mult față de 1986, în con
dițiile reducerii cu 500 hectare a su
prafețelor 
informat 
directorul 
ticulturii, 
însămințate și plantate 
din suprafețele prevăzute a 
tiva cu legume. S-a încheiat 
rea răsadurilor pe cele 860 
destinate tomatelor timpurii.

Cu aceste date de sinteză, 
dem în marea grădină legumicolă a 
județului, care însumează peste 9 000 
hectare. Acum peste tot la ordinea 
zilei este efectuarea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor de între
ținere. Pe terenurile asociației legu
micole Vedea, peste 300 de oameni 
executau prașila manuală de corec
ție la ceapă, iar alții erbicidau tere
nurile cultivate cu mazăre. Șefele 
de fermă Elena Ghemiu și Iulia 
Burcea au ținut să facă precizarea 
că precipitațiile abundente din ulti
ma vreme favorizează dezvoltarea 
buruienilor și, ca atare, au luat mă
suri în vederea intensificării lucrări
lor de întreținere. Pricepuții grădi
nari de la asociația legumicolă 
Izvoarele, care în decursul anilor au

mai restrînse

întreaga suprafață 
timpurii în unită- 
județ. Important 

această acțiune să

să se aplice pe 
cultivată cu roșii 
țile agricole din 
este însă ca 
fie impulsionată peste tot. Spunem 
aceasta întrucit mai trebuie procu
rate materialele pecesare palisării : 
araci, stîlpi. sîrmă etc. Tomatele

au fost plantate în între- 
tot în întregime trebuie și 

— condiție hotărîtoare pen-

timpurii 
gime. Și 
palisate 
tru obținerea de recolte mari și de 
calitate superioară. ■

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"

cultivate. După cum ne-a 
inginerul Cornel 
trustului județean 
pină la 21 mai 

96

Bernat, 
al 
au 
la 
se 
planta- 
hectare

hor- 
lost 
sută 
cul-

pătrun-

dobîndit o bogată experiență în cul
tivarea tomatelor timpurii, comple
tau cu răsaduri locurile 
sau brazdele ce urmează 
apa necesară culturii, 
nelia Batori, directoarea 
ne explică marile avantaje ale iri
gării prin brazdă : prinderea puter
nică a răsadului, menținerea unui 
microclimat propice dezvoltării vigu
roase a plantelor etc. Tot aici se 
lucra intens la palisarea tomatelor, 
ceea ce va grăbi procesul de coacere 
si va permite obținerea unor fructe 
timpurii si sănătoase.

Și in perimetrul grădinii de aproa
pe 2 000 hectare de la I.P.L. Uzunu, 
oamenii ‘executau prașila manuală 
și mecanică la varza timpurie și la 
rădăcinoase, fertilizau fazial aceste 
culturi. Inginerul Nicolae Istrate, 
directorul unității, dă indicațiile de 
specialitate privind amplasarea ce
lei de-a doua culturi după încheie
rea recoltării spanacului, salatei și 
cepei. într-adevăr, nu numai la 
Uzunu, ci in toate grădinile de 
legume din județul Giurgiu, acum, 
este o perioadă de activități intense, 
cind. concomitent cu lucrările de în
treținere, se recoltează 
verdețuri 
de-a 
sole 
turi.

De 
aflăm că au fost luate măsuri pen
tru ca irigarea pe brazdă și palisarea

goale, tra
să asigure 
Ing. Cor- 
asociației,

legumele- 
și se însămîntează cea 

doua cultură cu castraveți, fa- 
păstăi. rădăcinoase si alte cul-

la trustul horticol județean

sibtu ; Exemple bune care trebuie
urmate de toți grădinarii din județ
în legumicultura județului Sibiu 

se înregistrează însemnate rămîneri 
in urmă la insămințarea și plantarea 
legumelor în cîmp. Pină la 21 mai 
aceste lucrări au fost efectuate pe 
numai 80 la sută din suprafe
țele prevăzute. La organele de 
specialitate se apreciază că si
tuația se datorează temperaturilor 
scăzute din luna martie, care au în- 
tîrziat producerea răsadului de to
mate. vinete și ardei cu cel puțin 30 
de zile. Apoi, ca urmare a frigului 
din luna aprilie, peste 40 la sută din 
răsadul de tomate, ardei și vinete a 
înghețat, fiind necesară reînsămința- 
rea acestuia. Acestor cauze obiective 
Ii s-au alăturat și altele, care tin de 
latura organizatorică a muncii. Ast
fel. fermele apartinînd asociației 
economice legumicole Mediaș și 
I.L.F. Apold ar fi putut încheia plan
tarea ardeilor și a tomatelor pe cele 
54 și, respectiv. 24 hectare dacă ar 
fi existat preocupare mai multă din 
partea conducerii 
asigurarea din 
muncă.

în prezent, așa 
raidul nbstru 
asociației legumicole de stat și coo
peratiste Sibiu, bătălia care se duce

acestora pentru 
timp a forței de

cum reiese și din 
efectuat în fermele

Lucrări de îngrijire a legumelor in solariile cooperativei Țuțora, județul lași
Foto : E. Dichiseanu
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are ca scop recuperarea restantelor 
prin folosirea cu maximum de efi
cientă a fiecărei ore de lucru. Ingi
nerul Ilie Tărășan. directorul aso
ciației, ne-a precizat că. fată de 
anii precedenți. terenul s-a lucrat 
mult mai bine, pe toate suprafețele 
s-au aplicat 375 tone îngrășăminte 
chimice și 1 600 tone îngrășăminte 
naturale. De asemenea, exceptînd 100 
hectare. întreaga suprafață este iri
gată. Condițiile naturale mai dificile 
din această primăvară au întirziat 
ritmul plantărilor. De aceea, măsuri
le care se iau acum în toate fermele 
vin să reducă efectul acestor în- 
tîrzieri. printr-o mai bună organizare 
și desfășurare a lucrărilor de între
ținere a culturilor. La ferma nr. 5 
Cristian — ca de altfel și în celelalte 
ferme — generalizarea muncii in 
acord global e’de natură să conștien
tizez^ legumicultorii că veniturile 
sint legate direct de producțiile rea
lizate. Această cointeresare se regă
sește in aspectul grădinii. Culturile 
arată frumos, sînt bine ingrijite. fără 
buruieni. ..Folosim fiecare oră bună 
de lucru — ne spune Rodica Milea, 
șefa fermei. Grija noastră este să 
nu scăpăm culturile din mină. Con
dițiile climatice din ultimele zile ne 
ajută. De regulă seara plouă, iar 
ziua timpul este frumos și călduț".

Anul trecut, ferma seminceră din 
cadrul asociației a ocupat locul I pe 
țară pentru rezultatele obținute la 
producerea seminței de varză timpu
rie și s-a situat pe locuri fruntașe 
la producerea semințelor de rădăci
noase. spanac și fasole. „Dacă anul 
trecut l-am' încheiat cu un beneficiu 
de 2 300 000 lei — ne spunea ingi
nerul Maftei Bleoca. șeful fermei — 
modul in care se desfășoară activita
tea ne dă certitudinea că. in acest an, 
vom obține rezultate economice și 
mai bune. De aceea, semănatul l-am 
realizat în condiții foarte bune de 
calitate ; la fel am executat și plantă
rile din această primăvară. Lucrările 
de Întreținere le executăm exact in 
momentul cind trebuie și nici o lu
crare din cimp nu se face fără asis
tență tehnică de specialitate".

Sînt exemple care trebuie urmate 
de toți legumicultorii, astfel ca 
grădinile Sibiului să se obțină 
acest an producții de legume mari 
cit mai timpurii.

Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scînteii

în 
in 
Și

Sistemul de asigurare 
a calității - obligatoriu 

în relațiile 
de cooperare!

Red. : S-a relevat pină acum
pentru obținerea efectelor scontate 
este necesar ca sistemul de asigura
re a calității să nu se aplice „insu- 
larizat", la o singură unitate, ci in 
intreg lanțul de colaborare intre în
treprinderi. Ce exigențe presupune 
o asemenea extindere a sistemului 1

Dr. ing. Dan Stoichițoiu: „în pre
zent, la noi in țară numai produsele 
legate de programul nuclear benefi
ciază de un sistem de asigurare a 
calității foarte riguros. extins la 
furnizorii tuturor componentelor. 
Practic, în acest domeniu nu se pot 
încheia contracte decit cu furnizorii 
autorizați de inspecția de stat de . 
profil. Aceasta presupune o evaluare 
a capabilitătii tehnice a furnizorului, 
a sistemului de asigurare a calității 
de care acesta dispune, a planului de 
control de calitate, verificări și în
cercări pentru produsele respective. 
Astfel, pe baza planului de control, 
verificări și încercări al producăto
rului. beneficiarul elaborează un 
plan propriu de supraveghere, cu- 
prinzind punctele de execuție sau 
control pe care dorește să le supra
vegheze la furnizor, pentru a fi si
gur că produsele vor corespunde ce
rințelor sale. în acest sistem, furni
zorul nu poate livra produsele fără 
un raport de supraveghere și un aviz 
de asigurare a calității dat de bene
ficiar, prin care se atestă că toate 
cerințele contractuale legate și de 
asigurarea calității au fost realizate 
conform prevederilor stabilite. O 
dată cu livrarea produsului, furnizo
rul este obligat să predea și un do
sar, avizat de beneficiar, care con
ține toată documentația legată de 
istoria calității produsului respectiv. 
Este evident că. pentru ca sistemul 
respectiv să fie aplicat cu eficiență, 
se impune ca beneficiarul să cunoas
că exact ce dorește de la furnizor 
și să-și includă toate cerințele in 
contracte. Pentru aceasta este ne
cesară o fundamentare riguroasă a 
contractelor, cu contribuția efectivă 
a compartimentelor tehnice, de pro
iectare și de calitate, activitate care 
nu trebuie lăsată exclusiv pe seama 
compartimentelor de aprovizionare 
sau desfacere, așa cum se practică 
in prezent. Acest sistem ar trebui 
extins, în forme corespunzătoare, in 
toate relațiile beneflciar-furnizor, 
cel puțin in privința produselor de 
virf și a altora care prezintă un in
teres deosebit pentru economia na
țională".

Red. : Se desprinde prin urmare 
ideea că pentru ca producătorul 
să-și asigure calitatea produselor 
proprii este nevoie să fie controlate 
componentele înglobate direct la 
furnizor pe fluxul său tehnologic, nu 
numai la recepția finală.

Ing. Julien Bratu: „Nu mai puțin 
importantă este însă asigurarea ca
lității proiectului de execuție. Pe 
această linie, rezultatele unei statis
tici intreprinse de un institut japo
nez de cercetări arată că aproape 
jumătate din problemele de calitate 
reclamate de beneficiari sînt dato
rate deficiențelor de proiectare. Do
resc să arăt că în cadrul programu
lui de asigurare a calității care se 
dezvoltă in cadrul Centralei indus
triale de echipament și tehnică de 
calcul (C.I.E.T.C.) este prevăzută ce
rința ca fiecare unitate să dispună 
de un compartiment de control al

proiectelor, cu rolul de a elimina 
eventualele neconformităti dintre 
cerințele beneficiarului și prevederi
le proiectului".

Ing. Romulus Andrei, cercetător 
științific, Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mecanică fină și scule: „Mă
surile luate la C.I.E.T.C. sînt, fără 
îndoială, bune și ele pot asigura o 
îmbunătățire a calității proiectării. 
Dar aceasta este strîns legată și de 
calitatea informației. In acest sens, in 
cadrul preocupărilor noastre se în
scriu schimburi de experiență și de 
informații cu partenerii din țară și 
de peste hotare, conferințe naționale, 
vizite la 
și tîrguri 
vizite de 
stabilirii 
tehnică și comercială, 
cesul tuturor celor 
aceste surse de informare, scop 
care am organizat colecții proprii 
brevete de invenție, colecții 
prospecte, specificații tehnice 
avem rezultate satisfăcătoare 
constituirea unor bănci de date 
diverse domenii. Sînt totuși necesare 
multe îmbunătățiri pe linia răspîn- 
dirii adecvate a informațiilor cu pri-

standurile de la expoziții 
internaționale de mostre, 

documentare 
unor relații

sau în scopul 
de cooperare 
Asigurăm ac- 
interesati la 

in 
de 
de
Și 
în 
pe

Un răspuns prompt, la obiect
Intervenția promptă a centralelor 

industriale pentru soluționarea ope
rativă a problemelor cu care se 
confruntă la un moment dat între
prinderile pe care le coordonează 
reprezintă o obligație legală și, 
practic, cu aceasta am putea con
sidera că orice comentariu devine 
inutil. Ca titulare de plan, care 
poartă direct răspunderea pentru 
realizarea sarcinilor stabilite la toți 
indicatorii, centralele industriale 
au in mod firesc obligația să se im
plice nemijlocit in activitatea uni
tăților economice din componența 
lor. Este de la sine înțeles că o 
centrală industrială nu iși poate în
deplini sarcinile ce ii revin dacă 
întreprinderile care intră in struc
tura ei organizatorică nu își reali
zează toți indicatorii de plan.

Subliniem; aceste adevăruri axio
matice deoarece nu de puține ori 
se intîmplă ca greutățile ivite in. 
realizarea planului in unele uni
tăți să fie determinate tocmai de 
neajunsurile manifestate in rela
țiile de cooperare dintre întreprin
deri din cadrul aceleiași centrale, 
în asemenea situație se pune de la 
sine întrebarea : și centrala indus
trială ce face ? Tocmai de aceea 
ținem să consemnăm răspunsul 
prompt, la obiect, primit din partea 
Centralei industriale de echipa
mente de automatizări — București 
la unul din semnalele critice ale 
ziarului.

Despre ce este vorba ? în ziarul 
nr. 13908, din 10 mai. ne-am referit 
la citeva din cauzele care au de
terminat rțeîndeplinirea integrală a 
planului Ia producția fizică la în
treprinderea de panouri electro- 
pneumatice din Bacău. Printre alte
le, arătam că restantele se datoresc 
și greutăților intîmpinate din partea 
unor furnizori care nu au livrat la 
termenele stabilite o serie de com
ponente electronice, tablă, grund și 
alte materiale necesare realizării 
panourilor de automatizare și a ce
lorlalte sortimente prevăzute in 
planul de producție al unității. La 
acea dată, printre restanțieri se 
numărau și întreprinderile „Elec- 
troaparataj" și de elemente.de auto
matizări din Capitală, care, ca și 
unitatea din Bacău, fac parte din 
aceeași centrală industrială. Cum 
a acționat forul de resort — res
pectiv. centrala industrială amin
tită — pentru solutionarea acestei 
probleme ? Iată. în esență, răs
punsul prjmit la redacție zilele 
trecute de la Centrala industrială

de echipamente de automatizări — 
București :

..Restanțele înregistrate de în
treprinderea de panouri electro- 
pneumatice din Bacău se datoresc 
dificultăților create în luna ianua
rie de întreruperile in furnizarea 
energiei electrice și aburului teh
nologic, precum și de primirea cu 
intirziere a unor materiale și sub- 
ansamble. la care am avut greutăți 
la nivelul centralei- in prima parte 
a anului. Centrala urmărește per
manent asigurarea cooperărilor in
tre unitățile proprii, cererile de 
ventilatoare ale unității din Bacău 
fiind satisfăcute în prezent de către 
întreprinderea „Electroaparataj" la 
nivelul programului de fabricație 
realizat, tn legătură cu cooperările 
de la întreprinderea de elemente 
de automatizări București, arătăm 
că au fost livrate cantitățile de a- 
parate programate.

De altfel, așa cum se arată in 
articol, în luna aprilie, printr-o mai 
bună organizare a muncii si prin 
măsurile luate de întreprindere și 
centrală s-a realizat o producție cu 
aproape 10 milioane lei mai mare 
față de media lunară din primul 
trimestru al anului. Pentru a asi
gura condițiile necesare unei mal 
bune colaborări între unitățile din 
cadrul centralei au fost luate mă
suri suplimentare menite să deter
mine atît respectarea mai riguroa
să a graficelor lunare de livrări și 
aprovizionarea ritmică a produc
ției, cit și îmbunătățirea legăturilor 
intre cadrele de conducere din în
treprinderile centralei pentru re
zolvarea promptă a problemelor de 
cooperare".

Consemnînd acest răspuns, tre
buie să arătăm, totodată, că in ar
ticolul amintit ne-am referit și la 
alți furnizori care nu își respectă 
obligațiile contractuale. Cu toate 
acestea, de la celelalte unități nu 
am primit încă nici un răspuns cu 
privire la măsurile luate pentru 
îmbunătățirea relațiilor de coope
rare și recuperarea restantelor în
registrate. Chiar dacă întreprinde
rea ..Policolor" — București, de 
pildă, face parte din altă centrală 
industrială, aceasta nu schimbă cu 
nimic datele problemei : contracte
le încheiate trebuie respectate în
tocmai, indiferent dacă unitățile 
economice fac parte sau nu fac 
parte din cadrul aceleiași centrale 
industriale. E bine să se retină 
acest lucru.

Ion TEODOR

Dimensiunea umană, ca resursă
fundamentală în procesul modernizării

(Urmare din pag. I)
voltării intensiv-calitative reprezintă 
soluția de fond în competiția pen
tru progres. Capacitatea tehnică și 
tehnologică acumulată de economia 
națională de-a lungul ultimelor de
cenii a permis proiectarea unor 
modificări esențiale in favoarea ac
tivităților complexe, cu grad ridicat 
de eficientă. Izvorîtă din Întrebarea 
firească cu ce costuri și la ce ni
vel calitativ producem, eficiența 
așezată la temelia acțiunii de 
dernizare, a celorlalte programe 
oritare. armonios corelate intre 
și în consonanță cu dimensiunile 
înnoirilor tehnico-știintifice. Iar re
zultatele obținute pină acum pun în 
evidență concepția științific fun
damentată aflată in centrul dezvol
tării multilaterale a economiei.

înnoirea și modernizarea bazei 
tehnice a societății sint. cu certitu
dine, o opțiune revoluționară. Cere 
eforturi financiare și materiale im
portante, dar, in primul rind, o și 
mai mare investiție de inteligență. 
Tocmai pentru a valorifica imensul 
tezaur de cunoștințe acumulate de-a 
lungul unei perioade îndelungate, 
dar și pentru a prelua fluxul neîn
trerupt al noutăților științifice 
tehnice, al informațiilor care 
multiplică sub ochii noștri.

Un uriaș efort de organizare 
un uriaș efort de mobilizare în toate 
unitățile economice — iată coordo
nate esențiale și de neinlocuit pen
tru succesul acțiunii de 
zare.

Specialiștii apreciază că 
de conducere și organizare 
situa in urma perfecționărilor teh
nologice.
cantonate 
științifice 
restrînse.
lume se simte nevoia 
atragerii 
buni cunoscători ai metodelor și teh
nicilor de organizare. Asa cum se 
simte nevoia generalizării prognoze
lor pertinente și a analizelor-diag- 
nostic realiste, capabile să identifice 
obiectivele concrete ce trebuie re
zolvate pe linia cuplului tehnologie- 
organizare, sintetizînd la 
superior preocupările din 
domenii. Iar practica 
aceste observații. Nu de

este 
nio- 
pri- 
ele

și 
se

și

moderni-
i 
metodele 
nu se pot

Și nici nu pot rămîne
la nivelul observațiilor 

izolate sau al inițiativelor 
De altfel, pretutindeni in 

formării și 
unor cadre de specialiști;

un nivel 
cele două 

a validat 
puține ori,

chiar și implerhentarea automatizării 
flexibile sau a altor tehnologii și 
utilaje de înalt randament s-a do
vedit fie costisitoare, fie inutilă, în 
condițiile in care nu au fost asigu
rate fluxuri ritmice de aprovizio
nare sau un sistem de transport și 
depozitare corespunzător organizat.

Prin forța lucrurilor, organizarea 
producției și a muncii are un con
ținut extrem de dinamic, respingind 
â priori rețetele generale și formele 
definitive. Desigur, funcțiile de bază 
ale întreprinderii rămîn neschimba
te. în primul rind, aceasta trebuie 
să realizeze produse sau servicii în 
condiții de rentabilitate sporită. 
Etapele 'premergătoare atingerii aces
tui obiectiv devin, in schimb; tot 
mai complexe. Sensibilitatea față de 
dinamica cererii, inovarea la nivel 
de produs și la nivelul tehnologic 
de fabricație presupun o viziune și 
pirghii de conducere substantial per
fecționate. Fără îndoială, uneori se 
poate nimeri la tintă și din greșeală. 
Dar tocmai excepția întărește re
gula. Pentru că. sub presiunea unor 
cerințe multiple — reducerea con
sumurilor materiale și energetice, 
micșorarea costurilor de producție, 
îmbunătățirea calității produselor, 
creșterea competitivității — criteriile 
simplificate de interpretare a unor 
fenomene economice nu-și mai fac 
datoria. Opoziția tranșantă 
determinism și întîmplare 
în fața unei înțelegeri mai i 
a lucrurilor. în care ideea 
piu nu poate fi acceptată i 
raport cu complexul, 
subordonată. Adevăr ce pune în 
discuție practica. întilnită pe alocuri, 
de a adopta măsuri in grabă, pe 
baza unei experiențe considerate 
infailibile sau a unui moment de 
inspirație, pledînd. dimpotrivă, pen
tru o abordare integratoare, multi- 
diseiplinară și responsabilă a pro
blemelor de producție mari sau mici.

Efort ce nu poate fi disociat de 
informație. De calitatea și oportuni
tatea ei. Dar și de capacitatea de 
selecție și orientare în fluxul asal- 
tant al noutăților care, eventual scă
pat de sub control, poate avea 
lesne efectul invers, stresant. Reali
tatea a confirmat fără excepție, sus
țin specialiștii, că circulația unui 
număr sporit de informații în pro
cesul de producție echivalează cu

circulația unei cantități substanțial 
reduse de materii prime și de alte 
mijloace materiale. Și tot ei mai 
susțin că orice metodă de organizare 
și conducere este caducă dacă nu 
asigură un cadru coerent și armo
nios de prelucrare și valorificare a 
informațiilor generate la toate veri
gile producției. Legile țării, docu
mentele de partid asigură partici
parea organizată a oamenilor mun
cii la conducerea activității econo
mice. Din păcate, nu o dată, se mai 
poate auzi, cu o notă nedisimulată 
de răceală, că „de idei nu ducem 
lipsă". Refuzindu-se, pur și simplu, 
confruntarea creatoare a unor opi
nii, poate, diferite, ce pot. însă ve- 

competentelor și 
de

rifica densitatea 
defrișa noi și fertile terenuri 
activitatei Alteori, se manifestă un 
soi de rutină destul de bine pusă la 
punct. Părerile sînt ascultate, pro
punerile și soluțiile sînt aprobate 
și notate cu grijă, dar, în schimb, 
se atrofiază puterea de a înfăptui 
măsurile adoptate. așteptindu-se 
probabil ca acestea să se 
de la sine. Atitudine 
concurentă 
Penelopei, 
capăt. Iar 
ținute 
foarte

realizeze 
intră in 
pînză a 
pină la

ce
cu proverbiala 
niciodată tesută 
rezultatele practice, ob- 

producție. sancționează

OPINII Șl PROPUNERI 
PRIVIND EXTINDEREA

SISTEMULUI DE ASIGURARE

vire la cele mai bune rezultate din 
proiectare de pe plan mondial. Pen
tru a realiza produse care să de
pășească nivelul mondial trebuie măi 
întîi să fim precis informați în le
gătură cu acesta. Se simte nevoia 
unor publicații de specialitate, a or
ganizării și participării mai active 
la simpozioane și mese rotunde de 
profil, al căror profit este, indiscuta
bil, deosebit de mare, chiar dacă el 
nu poate fi imediat si precis cuan
tificat".

Red. : Cum se asigură 
sistemului de asigurare a 
utilizatorii produselor ?

Dr. ing. Dan Stoichițoiu : ..
dată, se acționează destul de puțin 
în această privință! Beneficiarii nu 
sint angrenați intr-un sistem orga
nizat de evidentă privind funcțio
narea utilajelor pe care le-au procu
rat, evidentă insă foarte utilă pentru 
acțiunea de feed-back, de evitare pe 
viitor a repetării defecțiunilor, de 
adoptare a deciziilor privind îmbu
nătățirea calității. în cadrul siste
mului de asigurare a calității a fost 
introdusă și funcția de examinare 
tehnică a asigurării fiabilității și 
mentenabilității, care a fost standar
dizată recent. Jn această acțiu
ne este implicat și beneficia
rul. alături de furnizor, care acordă 
asistenta tehnică de specialitate. Dar 
implicarea mai accentuată a benefi
ciarului in sistemul de urmărire a 
fiabilității este indispensabilă bunei 
funcționări a utilajelor, menținerii 
parametrilor proiectați pe toată du
rata de utilizare".

extinderea 
calității la

„Deocam-

Dr. ing. Ulrich Wiener : „Două 
aspecte de bază caracterizează aceas
tă reiație. Pe de o parte, metrolo
gia este unul din instrumentele 
esențiale ale asigurării calității, de
oarece numai prin intermediul mă
surărilor se obțin informațiile pe 
care le reclamă in primul rind veri
ficarea calității în toate fazele pro
cesului de producție. In bună măsu
ră, cerințele tehnologiilor de control 
au determinat progresele extraordi
nare pe care le-a înregistrat con
strucția sistemelor de măsurare în 
ultimele d'ecenii, în direcția creșterii 
exactității, fiabilității și a inteligen
tei artificiale încorporate. In 
domenii, controlul de calitate 
mă astăzi exactități care, cu 
ani în urmă, erau accesibile 
cîtorva laboratoare naționale de me
trologie din 
volta te.

Evident că 
pus și impun 
turări profunde ale tehnologiilor 
metrologice de bază. Asigurarea 
disponibilității metrologice pentru un 
„parc" care, la nivelul economiei 
naționale, atinge cifra de cîteva zeci 
de milioane de aparate de măsurat, 
reclamă optimizarea metodelor de 
etalonare și verificare metrologică, 
de structurare a rețelei prin care se 
asigură transabilitatea acestor apa
rate la sistemul național de etalo
nare (bazat pe un număr de peste 
1 200 laboratoare), precum și multe 
alte rezolvări cu totul noi față de 
soluțiile anterioare. Țin să arăt că 
metrologia din țara noastră este 
pregătită să răspundă acestor noi 
cerințe. Anumite rămîneri în urmă 
în ce privește rezerva de exac
titate a unora din etaloanele națio
nale ar putea fi relativ ușor de
pășite dacă s-ar accepta ideea ca 
ansamblul resurselor materiale ex
trem de importante pe care statul Ie 
pune la dispoziția sistemului na
țional de asigurare metrologică, prin 
intermediul ministerelor economice 
și prin rețeaua unităților de cerce
tare, să fie alocate și valorificate 
printr-o strategie unitară pe eco
nomie, care să stabilească priorități, 
pornind de la interesele întregii e- 
conomii și nu în funcție de interesele 
restrînse 
centrale

Pe de 
tivita tea 
periență 
nării anumitor instrumente de lucru 
specifice sistemelor de asigurare a 
calității. Astfel, domeniul aparatelor 
de măsurat a fost primul in care, 
de mai multe decenii, prin interme
diul unor încercări și testări făcute 
de un organism neutru, se califică 
atît prototipurile produselor, cit și 
seria zero. în felul aoesta, pentru 
subramura construcției de mijloace 
de măsurare există deja creată o 
infrastructură tehnică, metodologică 
și organizatorică care, cu foarte 
mici adaptări, poate constitui baza 
sistemului specific de asigurare a 
calității".

Ing. Vladimir Iordănescu, Inspec
tor general în Ministerul Industriei 
Electrotehnice : „Fiind în totalitate 
de acord cu cele arătate de tova
rășul Wiener, am să subliniez nu
mai cîteva aspecte desprinse din ac
tivitatea mea de practician în do
meniul metrologiei. Astfel, sint de 
părere că se impune o radicală mo
dificare a concepției actuale potrivit 
căreia metrologia reprezintă un sec
tor secundar al întreprinderii, legat 

U. mecanicului-șef. A-
activitate trebuie să se bucu- 
o atenție deosebită, cel puțin 
cu controlul calității. De ce 

aceasta ? Pe de o parte, pen- 
este puțin probabil ca un om 
el mecanic oricît de bun —

multe 
recla- 
puțini 
numai

țările cele mai dez-

aceste cerințe au im- 
in continuare restruc-

ale unor departamente, 
sau întreprinderi.
altă parte, consider că ac- 
de metrologie oferă o ex- 
utilă și în privința funcțio-

i dintre 
cedează 

nuanțate 
de sim- 
decit in 

căruia îi este 
ce

în 
timpuriu această cursă fără 

sfirșit între vorbe și fapte.
Modernizarea structurilor 

miei naționale are drept 
fundamentală dimensiunea 
Cu condiția perfecționării activității 
întregului personal muncitor, a ri
dicării gradului său de pregătire 
profesională și de cultură economică 
a implicării sale active și respon
sabile in elaborarea și înfăptuirea 
hotărîrilor luate. Un cunoscut om de 
știință spunea că, intr-un viitor 
apropiat, criteriul competitivității 
va fi formulat în termeni de avans 
informatic. Dar. mai sublinia el. 
avansul informatic nu trebuie înțe
les strict in termenii dotării cu echi
pamente de speoialitate. ci. înainte 
de orice, din perspectiva dezvoltării 
creativității generale, a creșterii 
competentei și responsabilității oa
menilor muncii. Cerință 
subliniată de partid, de 
său general și care nu-și 
niciodată actualitatea.

econo- 
resursă 
umană.

statornic 
secretarul 
va epuiza

Cristian ANTONESCU

Metrologia - 
o cenușăreasă?

Cu ce și cum măsurăm parametrii 
calitativi ai unui produs ? Ce instru
mente stau la dispoziția muncito
rului și a controlorului de calitate 
pentru a verifica cu exactitate carac
teristicile tehnice ale produsului care 
se execută, cum sînt ele reglate și 
etalonate ? Iată probleme la care 
s-au referit pe larg participantii la 
dezbatere, subliniind rolul esențial, 
de adevărat „sîmbure" al calității, 
care revine metrologiei — știința 
măsurării — în aplicarea sistemului 
modern de asigurare a calității.

Red. : Cum ar putea fi exprimată 
sintetic relația între asigurarea ca
lității și metrologie ?

CITEVA CONCLUZII

de activitatea 
ceastă 
re de 
la fel 
susțin 
tru că 
— fie
care nu a trecut însă printr-o tes
tare a cunoștințelor metrologice, să 
poată să mînuiască — chiar mai 
mult, să repare ! — mijloace de 
măsurare sofisticate pentru care 
cheltuim mult, dar nu le fqlosim 
corect. Pe de altă parte, pentru că 
tehnologia de măsurare, mijloacele 
și metodele de măsurare trebuie 
utilizate in funcție de tipul produc
ției — de la unicat la serie mare, 
de gradul de precizie necesar fie
cărui produs în parte. Cu alte cu
vinte. este necesar să măsu
răm nu la nivelul cel mai înalt 
de exactitate, ci la cel adecvat pro
dusului. Așadar, se impune să im
plementăm o activitate metrologică 
eficientă, pe baze științifice, care 
să fie nu alături de asigurarea ca
lității, ci cu 
teia".

un pas înaintea aces-

DE LARG INTERES
Incercînd o sinteză a discuțiilor, considerăm 

s-au conturat în mod deosebit în legătură cu aplicarea și extinderea 
utilizării sistemului modern de asigurare a calității :

1. Sistemul de asigurare a calității constituie un instrument de 
conducere eficientă a realizării producției materiale, reprezentind o 
treaptă nouă, net superioară controlului de calitate static și pasiv. 
Există de altfel în prezent o serie de experiențe bune în privința asigură
rii calității, a căror extindere trebuie să înceapă în primul rîrid în toate 
întreprinderile care concură la realizarea unor produse de vîrf (din 
industria chimică, farmaceutică, electronică, optică etc.), în unitățile care 
doresc să obțină produse situate la cel mai înalt nivel mondial și în 
celelalte unități care produc pentru export.

2. In condițiile in care conducerea partidului acordă cea mai mare 
însemnătate creșterii nivelului calitativ al producției, implementarea ge
neralizată a unor sisteme de asigurare a calității, în funcție de specificul 
fiecărei întreprinderi, este o cerință esențială ce nu poate fi lăsată la 
libera latitudine a unităților economice și nici subordonată altor priori
tăți.

că două idei de bază

CÎTEVA PROPUNERI DE MARE UTILITATE
Dintre propunerile formulate în acest scop, supunem atenției forurilor 

de resort următoarele :
• Alături de celelalte funcții ale întreprinderii este necesar să fie 

statuată și funcția calității. Conducătorul compartimentului corespunzător 
acestei funcții să aibă atribuții precise și împuterniciri clare pe linia asigu
rării unei calități adecvate față de toți factorii care concură la realizarea 
producției, de la proiectare, aprovizionare cu materii prime și pină la pre
gătirea adecvată a personalului muncitor.

• Să se asigure un cadru legal pentru introducerea obligatorie, in 
forme adecvate a sistemelor de asigurare a calității. In acest context, ar fi 
util să se precizeze sarcinile privind îndrumarea metodologică și coordonarea 
aplicării sistemelor de asigurare a calității și să se reglementeze organizarea 
compartimentelor specializate din unitățile economice. *

• Pentru o implicare mai adîncă și cointeresarea corespunzătoare a 
personalului productiv in obținerea unor produse de calitate, contractele de 
acord global să prevadă in toate cazurile indicatori nemijlociți de aprecie
re a calității produselor realizate și nu numai în unitățile în care se obțin 
produse pe clase de calitate.

Observațiile, propunerile, sugestiile au fost făcute cu titlu personal de 
participanții la dezbateri. Desigur, unele probleme au fost doar aduse in 
atenție, fără a fi epuizate. De aceea, „Scînteia" adresează cititorilor in
teresați in domeniul sistemului modern de asigurare a calității invitația să 
trimită redacției propriile opinii și propuneri în această privință.

Corneliu CARLAN, Eugen RADULESCU

elemente.de
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Examenul exigentei și autoexigenței
Cu citva timp în urmă, la Bucu

rești s-au desfășurat lucrările sesiu
nii metodico-științifioe „Creativitate 
și eficientă in invățămint", ediția a 
III-a, faza pe centrul universitar. 
Organizată de consiliul rectorilor și 
consiliul sindicatelor, sub egida Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", recenta manifestare a avut ca 
temă „Educația patriotică, militant- 
revoluționară a studenților în proce
sul instructiv-educativ; căi și mij
loace de realizare". O asemenea 
temă generoasă, de strictă actualita
te pentru întregul nostru învățămint 
superior, care identifică in forma
rea viitorilor specialiști in cultul iu
birii de țara însăși rațiunea existen
ței lui, a fost investigată din un
ghiuri complementare, cu mijloacele 
specifice disciplinelor universitare, 
de cadre didactice din toate institu
tele de profil ale Capitalei. Ea a con
stituit, tocmai de aceea, un prilej 
remarcabil de evidențiere a rezulta
telor obținute și de punere în lumi
nă a bogatelor resurse existente in 
domeniul pregătirii studenților ca 
oameni multilaterali, cu vocația 
creației, a luptei necurmate pentru 
împlinirea și apărarea idealurilor po
porului român. A fost reliefat eu 
deosebire faptul că marele adevăr, 
înscris la loc de frunte în documen
tele partidului nostru, potrivit că
ruia realizarea cea mai de preț a po
porului român este însăși istoria lui 
milenară, zbuciumată și plină de 
acte eroice nepieritoare, fertilizează 
conoeptul de educație patriotică și-i 
oferă o largă perspectivă de afirma
re în toate etapele de pregătire a 
noilor generații, de la invățămintul 
preșcolar la cel postuniversitar.

O asemenea ambianță de lucru, de 
reflecție, de reexaminare critică a 
direcțiilor educaționale a fost bine 
servită și de inițiativa organizatori
lor ca în ședința de deschidere a se
siunii, desfășurată în Aula Bibliote
cii centrale universitare, să fie pre
zentate cîteva comunicări de înaltă 
ținută, inclusiv sub raportul mijloa
celor de expresie, care au configurat 
orizontul ideilor științifioe. politico- 
filozofice, istorice și sensurile funda
mentale ale educației patriotice din 
invățămintul superior. „Creativita
tea — rațiunea de a fi a omului" 
(acad. Radu P. Voinea), „Tradiție si 
creativitate în cultura românească" 
(prof. univ. dr. Zoe Dumitrescu Bu- 
șulenga, membru corespondent al 
Academiei), „Creativitate și înnoire 
în cercetarea și predarea istoriei" 
(prof. univ. dr. Gheorghe Ioniță) au 
fixat cadrul, structura dezbaterilor și 
au oferit, ca să spunem astfel, măău- 
ra reală a exigenței și autoexigenței 
cu care se cer a fi concepute și eva
luate astăzi inițiativele de educare 
patriotică, militant-revoluționară a

„La persoana întîi plural"
„Zimbrul" sucevean nu e de gă

sit în inima unui teritoriu cinege
tic. Din inima orașului, supus 
în aceste zile unor migăloase lu
crări de întinerire, poți ajunge 
după un sfert de ceas de mers 
tihnit la Întreprinderea de tricota
je ce împrumută, poate dintr-un ca
priciu onomastic, numele legendaru
lui bour. Pe seama acestei surprin
zătoare nepotriviri, cei de aici fac 
afectuoase glume. în care poți în
trezări. dincolo de surdina ironică, 
o mare dragoste. Căci, adecvat sau 
nu unei întreprinderi cu covîrșitoa- 
re pondere feminină, numele aces
ta sugerează totuși ceva din impe
tuozitatea si forța ..patronului" mi
tologic. Uzina apărea în 1969. în
tr-un loc unde tradiția torsului, țe
sutului si a cusăturilor era veche si 
ilustră, fără însă ca ea. tradiția, să 
fi fost confirmată pînă atunci și la 
scară industrială. După optsprezece 
ani. adică la virsta ieșirii din ado
lescență. „Zimbrul" e de-a binelea 
matur. înfătisîndu-se ca un adevă
rat combinat în care bumbacul 
parcurge tot drumul de la fir la 
produsul gata confecționat, bun de 
prezentat in cele mai pretențioase 
vitrine din tară și de peste hotare. 
Producția fizică preconizată în pro
iectul inițial a fi Însemnată e acum 
practic dublată, atît prin folosirea 
judicioasă a spațiului și reamplasa- 
rea utilajelor in unitatea de origine, 
cit și prin înființarea a două secții 
noi la Șiret și Fălticeni. „Zimbrul" 
are deci odrasle 1

N-as Insista asupra acestei spec
taculoase deveniri, dacă ea n-ar con
trazice cîndva unanim recunoscuta 
lentoare moldavă, pe seama căreia 
se amuza odinioară poetul. „Ce fu
giți. ca-n groaza furcii ? / Nu vă vin 
din urmă turcii !“, exclama un e- 
rou din „Cîntecul redutei", om care 
după nume și calmul în fața vieții 
ar fi putut fi din binecuvîntata Țară 
de Sus. E mult de cînd turcii nu 
mai vin decît în poeme, dar iu
țeala a ajuns azi o normă cotidia
nă. un semn sigur de final de secol 
XX. Se gîndește rapid, se constru
iește trainic si iute si aici la Su
ceava, pe teritoriul „Zimbrului", și 
dacă ar fi să căutăm un grăitor in
diciu pentru o dezvoltare accelera
tă. ar fi suficient, poate, să punem 
alături două numere: 20 si 2 242, 
adică „marca" juristului Mihai Mi- 
hilăchiută. vicepreședintele comite-; 
tului sindical si unul dintre primii 
oameni din întreprindere (venit aici 
în 1968), și. respectiv, semnul dis
tinctiv al lăcătușului Victor Petrea, 
sosit doar cu un an si ceva mai 
tîrziu. Tînăra confecționeră Dorina 
D ran ca, despre care vom mai vorbi, 
poartă însă — de patru ani — pe 
ecuson cifra 8 366. Iată, așadar, că 
sl numerele vorbesc. Iar graiul lor 
e cu atît mai elocvent cu cit din
colo de ele sînt de aflat oamenii. 
Oameni care tin foarte mult la mar
ca lor. tinînd de fapt la maroa fa
bricii cu o solidaritate si un simț 
al răspunderii colective proprii ade
văratelor familii muncitorești. Cău- 
tînd resorturile acestei solidarități, 
am ajuns cu repeziciune la iz
voarele cîntecului. la ceea ce se 
mișcă profund si durabil in planul 
conștiinței. Toate succesele — mul
te si reale ! — ale acestui colectiv 
tocmai de aicî derivă, din încrede
rea Si prețuirea fiecăruia pentru to
varășul de alături, pentru cel care 
transformă mereu pe eu în noi.

La „Zimbrul", pluralul e o regu
lă acceptată conștient, dintr-un im
puls interior resimțit de fiecare 
membru al marii familii — între
prinderea. si e emoționant să ob
servi pecetea coeziunii, a gîndirii și 
a simțirii colective pînă si în spa
țiul. parcă predestinat individualită
ților. al artei. Intr-o unitate care 
produce adevărate obiecte de artă, 
prezența acesteia e de altminteri fi
rească. Mai puțin obișnuite sînt însă 
proporțiile si varietatea acestor pre
zențe. Inginera Adriana Bejan, care, 
cu o notă de cochetărie feminină, a 
ezitat initial să mărturisească media 
de vîrstă a colectivului (30 de ani), 
are în această privință o explica
ție semnificativă.

— Numărul si diversitatea genu

studenților, pledind, totodată, pentru 
o perspectivă științifică și de cultură 
tot mai cuprinzătoare la nivelul în
tregului sistem universitar de educa
ție și pentru un necontenit efort de 
sinteză la nivelul fiecărui beneficiar 
al acestuia.

Aoeastă reușită configurare a pro
blematicii de ansamblu, cu eviden
țierea sistematică a permanențelor 
educaționale sesizabile la nivelul în
tregii noastre dezvoltări istorice, ce
rea, ca pe un corelativ firesc, o sea
mă de reușite in planul analizei con
crete, critice și autocritice, aplicate 
experiențelor proprii diferitelor ca
tedre și cadre didactice universitare. 
Tocmai în acest scop, două treimi 
din timpul ce i-a fost afectat, sesiu
nea metodico-științifică și-a desfă

Pe marginea sesiunii metodico-științifice 
„Creativitate și eficiență in învățămint"

șurat lucrările pe secțiuni, intitula
te sugestiv Educația patriotică-revo- 
luționară și formarea spiritului par
ticipativ al studenților ; Creativitatea 
și perfecționarea procesului instruc
tiv-educativ; Metodologia didactică 
și creșterea eficienței invățămintu- 
iui. Iar cîteva dintre asemenea reu
șite în planul analizei concrete, apli
cate unui sector sau altuia, și-au și 
făcut simțită prezența. Rezumîn- 
du-ne la prima secțiune, la ale că
rei lucrări am fost de față, am pu
tea consemna, dacă spațiul ne-ar în
gădui, o parte dintre cele 23 de co
municări prezentate care, cel puțin 
în unele dintre aspectele tratate, au 
adus în dezbatere cercetări, experi
mente noi, formulînd de pe această 
bază asocieri sau disocieri interesan
te, observații inedite (adeseori sub 
forma unor proiecții), propuneri con
crete privitoare la definirea — (ori 
redefinirea) — sau aplicarea meto
delor superioare de intervenție edu
cativă, de antrenare a studenților în
șiși, ca subiecți, coautori în procesul 
educării lor. Pentru că, să nu uităm, 
tocmai acestea sint principalele o- 
biective ale unei sesiuni metodico- 
științifice ca aceea la care ne refe
rim.

în același timp însă, se cuvine 
semnalat și faptul că o mare parte 
dintre comunicările incluse in pro
gramul secțiunii intii nu cu mult de
pășeau — cînd depășeau — stadiul 
unor referate sau al unor lecții in
troductive, fără adresă precisă, fără 
putere de angajare, adeseori fără 
cel mai mic suport sociologic, de cer
cetare proprie, de experiment desfă

rilor artistice în care se afirmă oa
menii noștri nu fac altceva decit să 
confirme o realitate de fond a mun
cii lor. Am acționat pentru crearea 
unor formații numeroase, de diver
se facturi, din dorința de a satis
face nevoia oamenilor de a se ma
nifesta prin artă. dar. mai ales, din 
voința de a realiza si în acest plan 
diversitatea cu care ne-a obișnuit 
activitatea de producție. Planurile 
de muncă elaborate de consiliul e- 
ducatiei politice si al culturii so
cialiste din întreprindere pun un ac
cent deosebit pe activitatea cultural- 
educativă. tocmai pentru că ne este 
clar tuturor că un lucrător e cu atît 
mai bun cu cit are un orizont in
telectual si sufletesc mai larg. E- 
ducatia socialistă presupune un om 
complex, ca primă ipostază a visa
tului om complet.

Demnă de atenție e în acest caz 
concordanta dintre proiecte si fap
te. Fapt firesc, fiindcă justețea unei 
căi e probată convingător numai de 
rezultatele efective. Idealul munci
torului complet, capabil să-și dez
volte viata pe un plan superior, e 
apropiat printr-o mulțime de ini
tiative. mărunte la prima vedere, dar 
extrem de eficiente prin însumare 
și consecvență. Inginerul Gheorghe 
Timofte, secretarul cu propaganda al 
comitetului de partid, îmi atrage a- 
tenția asupra propagandei vizuale. 
De fapt o remarcasem și singur. Am 
fost în multe întreprinderi, cunosc 
prin natura lucrurilor destule reali
zări in acest domeniu, dar trebuie 
să mărturisesc că rigoarea, ingenio
zitatea. caracterul mobilizator al 
textelor puse în pagina încăpătoare 
a halelor de producție sint exem
plare. meritînd ele însele un articol 
separat.

Nu mai puțin percutante și. desi
gur. influente sînt gazetele de pe
rete. Sumarul lor. prompt actualizat, 
adus statornic „la zi" prin relatări 
de fapte din secții si organizații, pre
zintă serioase garanții de atractivi- 
tate. Ca țntr-un veritabil jurnal, ru
bricile alternează, completindu-se re
ciproc. Unei caricaturi incisive, vi- 
zind două lucrătoare care au dat 
produse de slabă calitate, i se ală
tură — naturală contrapondere — un 
ghiocel stilizat dedicat unei fruntașe 
aflate la ceas aniversar, editorialul 
succint (pe teme social-politice la 
zi) se învecinează cu „fișa unei ino
vații". Numere tematice ca „Medi
cina în slujba sănătății" (apărut în 
30 aprilie a.c.) sau „Oamenii mun
cii întreabă, știinta răspunde" (con
sacrat în cea mai recentă ediție noi
lor descoperiri arheologice care con
firmă continuitatea românească pe 
aceste plaiuri) au aceeași priză la 
public. Un public, mă grăbesc să a- 
daug. avizat, care participă in nu
măr mare Ia simpozioane ca „Via
ta sl opera lui Eminescu". „Viața și 
opera lui Lucian Blaga" nu doar cu 
întrebări, ci și cu răspunsuri, care vă
desc o atentă familiarizare cu va
lorile culturii naționale. Să nu ui
tăm apoi emisiunile bisăptămînale 
ale stației de radioamplificare ce 
pun în undă „Proverbe despre mun
că", „Noutăți tehnice", „cursive" 
despre export, calitatea produselor, 
căile de reducere a consumurilor 
specifice.

Cealaltă ipostază a acestui public 
nu e de aflat în sală, ci pe scenă. 
Beneficiarul de cultură se îngemă
nează frecvent cu creatorul de cul
tură. receptorul de valori cu fău
ritorul si transmitătorul lor. Nu din- 
tr-o simplă întîmplare. în fascinan

tv
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zută a capodoperelor • Noi înre
gistrări din festivaluri internațio

șurat cu studenții, fie și sub forma 
unor sondaje, ca să nu mai vorbim 
despre anchete, consultări, care să 
investigheze profund activitatea 
universitară de zi cu zi. Din această 
cauză caracterul enunțiativ, general 
valabil, a fost predominant, în dau
na autenticului spirit de cercetare 
care presupune, cel puțin într-o eta
pă inițială, interogația, apelul la noi 
experiențe, analiza creatoare. deci 
critică, a practicilor statornicite și 
îmbogățirea lor cu noi valențe etc. 
Din această cauză, părți întregi din 
unele comunicări ofereau ascultăto
rilor impresia unor texte de multă 
vreme cunoscute ori auzite și cu alte 
prilejuri sub o formă asemănătoare, 
chiar dacă atunci erau subordonate 
altor teme. Dar, cum bine se știe,

abuziva întrebuințare a unor cuvin
te, lustrul lor dus pină la uzura se
mantică nu numai că diluează con
sistența și unitatea ideilor, dar, for
mulate într-un asemenea context, 
rareori cele enunțate mai pot să sti
muleze dezbaterea. Stăruim asupra 
unor asemenea izvoare ale formalis
mului intrudt, de la o vreme, ele au 
au o anume frecventă in sesiunile de 
comunicări științifice din invățămin
tul superior, în pofida faptului că 
amplificarea și intărirea procesului 
de educare patriotică a tineretului, pe 
baza dialogului viu, a schimbului 
fructuos de opinii, de experiență, 
sint necesare astăzi mai mult decit 
oricind, iar manifestările de rutină 
din acest domeniu pot aduce preju
dicii tocmai unor asemenea nobile 
preocupări.

Pornind tocmai de la aceste con
statări, am așteptat cu mult interes 
partea de discuții, programată la ca
pătul celor două zile de comunicări, 
ca un corolar al sesiunii. Ei bine, 
cel puțin la secțiunea amintită, ni
meni n-a participat la discuții, ori- 
cit de insistent a fost apelul celor 
din prezidiul secțiunii. Drept este că 
nici n-ar prea fi avut cine să par
ticipe : spre sfîrșitul primei zile de 
dezbateri, în sală erau vreo zece au
ditori (chiar și unii dintre cei ce pre
zentau comunicări urcau la tribună, 
citeau referatul și apoi., plecau din 
sală), iar a doua zi frecventa a în
ceput cu opt persoane (ora 9) și s-a 
stabilizat apoi în jurul cifrei de 25, 
incit, uneori, de teamă, pe semne, să 
nu „concureze" numărul auditoriului 
din sală, însuși biroul secției, insta

ta expoziție de produse ale „Zim
brului" figurează și diplomele (nu
meroase si prestigioase) cucerite de 
formațiile sale artistice în succesi
vele ediții ale Festivalului național 
„Cintarea României". Din 1976 și 
pină azi. ansamblul „Bucovina" al în
treprinderii a cucerit mereu locul I 
pe tară. încrederea în aptitudinile și 
posibilitățile artiștilor de aici e atît 
de mare îneît tovarășul Mihai Mi- 
hălăchiută își ia in fața reporteru
lui angajamentul de a pleca de la 
„Zimbrul" dacă această performan
tă nu va fi egalată si la ediția în 
curs. Siguranța Iui e si a interlo
cutorului său. care a descoperit pe 
parcursul documentării motivul a- 
cestei convingeri : calitatea oameni
lor. Cu soliști vocali precum Ma
ria Crăciun. Dorina Dumitrășoaia, 
Elena Pața-Miron. Magda Axon, cu 
instrumentiști ca Paraschiv Burcea, 
Constantin Pascal. Severian Lucaci, 
cu un grup satiric multiplu laureat, 
cu dansatori ca Victor Petrea. lau
rii nu mai sint un miraj, ci o tin- 
tă perfect tangibilă.

Si parcă pentru a confirma ime
diat nostalgia omului complex, in
vocat cu atita convingere de secre
tara comitetului de partid, majori
tatea acestor artiști sînt polivalenți. 
Maria Crăciun nu e numai o cin- 
tăreată cunoscută, cu înregistrări la 
radio si la ..Electrecord", ci și ac
triță. capabilă să urce si cu forma
ția de teatru „Drumul spre Everest" 
(ascensiune care l-a adus la a pa
tra ediție a Festivalului național 
..Cintarea României" un loc fruntaș). 
Neîndoielnic, prima pasiune e cin- 
tecul. slujit cîndva si ca solistă pro
fesionistă. membră a ansamblului 
„Ciprian Porumbescu". Despărțirea 
de profesionism n-o doare însă. De 
ce ? Răspunde singură : „A fi ama
tor înseamnă ades a fi mai presus 
de rutină, a fi în permanentă cău
tare. Aici, la „Zimbrul", nu mai am 
o activitate a mea ; de fiecare dată 
zic că e a noastră (S.n.). Noi nu su
ferim de egoism".

Cuvinte frumoase, cuvinte drepte, 
care-i luminează fata în timp ce le 
rostește, adueîndu-i în priviri o stră
lucire egală cu aceea apărută cînd 
amintește că e mamă. „Ce leagăn 
poate fi mai frumos decît cintecul ? 
Satul, copilăria, cîntecul sînt pentru 
mine legate, le simt făcînd parte 
pentru totdeauna din ființa mea". 
Ca si simțul solidarității, ca și 
bucuria de a vorbi lă persoana În
tîi plural, ar adăuga cel ce a scris 
aceste rinduri, așternîndu-le sub 
titlul unui cunoscut volum de poeme.

La ani mai puțini, Dorina Dranca 
repetă aceeași istorie. Dezinvoltura 
cu care se descurcă la toate mași
nile de cusut e arătată și în mai 
multe genuri ale artei. In formația 
de dansuri interpretează cu nerv 
„Ciobănașul". „Bătuta de la Tudo- 
ra“. „Cosneguța". „Cărășelul". „In- 
vîrtita" si „De-a lungul". Tînăra a- 
ceasta slăbuță găsește putere si timp 
să activeze și in formația de tea
tru a comitetului municipal U.T.C. 
(actualmente este Ea din „Nu sint 
turnul Eiffel"). în grupul satiric și 
în grupul vocal, iar tot acest „ma
raton" al artelor, care ar da gata 
pe alții mai voinici, n-o obosește, 
pentru că știe că în artă, ca și în 
viată, e ..important să faci ceva nu 
pentru tine, ci pentru ceilalți". „Cei
lalți" însemnînd. o dovedesc si ar
tiștii amatori de la „Zimbrul" — 
NOI.

Ioan ADAM
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lat la prezidiu, devenea mai mic sau 
mai mare, după împrejurări.

Dar, la drept vorbind, nu atît prin 
numărul participanților, fie chiar și 
la discuții, se definește reușita unei 
sesiuni metodico-științifice univer
sitare, ci prin valoarea ideilor for
mulate, a practicilor novatoare, rod
nice, evidențiate și analizate cu un 
asemenea prilej, așadar prin coefi
cientul de perfecționare înscris în- 
vățămintului superior. Mai cu sea
mă în cazul educației patriotice, mi- 
litant-revoluționare a studenților, care 
constituie nu doar o temă frecventă 
de simpozion științific, ci, cum amin
team, face parte din însăși rațiunea 
învățămîntuiui superior. Iar din a- 
cest punct de vedere, manifestări ca 
aceea la care ne referim sint astăzi 
mai necesare decit oricind. cu cîteva 
condiții organizatorice minime. Una 
dintre ele, cum am mai spus, se 
identifică in elaborarea temeinică a 
comunicărilor, astfel incit acestea să 
reflecte creator atît stadiul la zi al 
problematicii teoretice abordate, cit 
și cercetările concrete proprii ale 
autorilor, ale catedrelor, inclusiv ale 
Centrului de cercetări pentru pro
blemele tineretului, care, chiar dacă 
la recenta manifestare bucureșteană 
n-a fost in nici un fel prezent, el 
efectuează de mai multă vreme an
chete relevante inclusiv pe tema e- 
ducării patriotice a studenților. Se 
resimte apoi nevoia unui mai larg 
spirit de colaborare, de complinire a 
eforturilor : bunăoară, programul 
manifestărilor desfășurate de asocia
țiile studențești include frecvent și 
simpozioane pe tema educării stu
denților, prilej cu care se efectuea
ză sondaje de opinii, anchete, anali
ze, se avansează propuneri de per
fecționare a educației universitare. 
Practic, asemenea manifestări au loc 
în toate facultățile, dar, paradoxal, 
între cele 63 de comunicări incluse 
în programul sesiunii metodico-știin- 
fice amintite, nici una singură nu 
poartă semnătura unor colective stu
dențești. Să nu fie oare cercetarea 
științifică studențească necesară in
tr-o atare împrejurare ? Nu e de 
crezut, mai de grabă e vorba de o 
viziune organizatorică rigid compar
timentată. în sfirșit — nu însă in 
ultimul rînd ca importanță — mij
loacele de expresie proprii unor ase
menea comunicări se cer mult îm
prospătate, perfecționate, mai bine 
adecvate scopului care nu poate fi 
altul decît integrala mobilizare spi
rituală a auditoriului în folosul unor 
acțiuni formative cu valoare supe
rioară, pe măsura bogatelor noastre 
tradiții universitare și a exigențelor 
actualității.

Mihai IORDĂNESCU

CARNET CULTURAL

HUNEDOARA. In toate localită
țile Văii Jiului a avut loc deschi
derea Lunii manifestărilor politico- 
ideologice și cultural-educative 
„Laudă omului muncii și creației 
sale". Un numeros public a parti
cipat în sala Teatrului de Stat din 
Petroșani la simpozionul „Viața 
economică, socială și culturală din 
Valea Jiului pe noile coordonate 
ale socialismului". De un deosebit 
succes s-a bucurat festivaiul-con- 
curs de muzică ușoară „Cîntecul 
adincului", ce a avut loc lă Casa 
de cultură a sindicatelor din Petro
șani. (Sabin Cerbu).

ARAD. Comitetul de cultură și 
educație socialistă al județului și 
Filarmonica de stat din Arad or
ganizează, in cadrul Festivalului 
național „Cintarea României", cea 
de-a doua ediție a „Zilelor muzi
cale arădene". Pe parcursul a 10 
zile, au loc concerte simfonice și 
corale, la care participă artiști din 
tară și străinătate. (Tristan Mihuța).

BUZĂU. în Buzău s-a desfășurat 
faza finală pe municipiu a con
cursului cultural-artistic „Cei mai 
buni continuă". Organizată de co
mitetul județean al U.T.C, și In
spectoratul școlar sub genericul 
„Cutezăm spre înălțimile viitoru
lui comunist". întrecerea între li
ceele buzoiene s-a bucurat in acest 
an de o largă participare și un 
deosebit succes. Pe primele trei 
locuri s-au clasat liceul „M. Emi- 
nescu",' Liceul pedagogic și Liceul 
industrial nr. 8. Săptămina Viitoare 
va avea loc întrecerea finală pe 

'județ. (Stelian Chiper).
MUREȘ. In cadrul acțiunii „Luna 

muzeelor pentru tineret", la 
Complexul muzeal din Tîrgu Mu
reș a avut loc o sesiune de co
municări cu tema „Căutătorii de 
comori populare", la care au parti
cipat membri ai cercurilor de et
nografie și folclor din localitățile 
rurale reprezentînd principalele 
zone etnofolclorice ale județului, 
în cadrul aceleiași manifestări. în 
unitățile economice din municipiile 
Tîrgu Mureș și Sighișoara au fost 
prezentate expuneri însoțite de 
diapozitive, care au ilustrat bogă
ția și frumusețea folclorului româ
nesc, preocupările pentru păstrarea 
și transmiterea nealterată a aces
tuia din generație în generație. 
Manifestări similare au fost orga
nizate și în alte centre urbane și 
rurale ale județului, unde s-au 
deschis si expoziții de artă popu
lară. (Gheorghe Giurgiu).'

VRANCEA. întreprinderea cine
matografică a organizat, în loca
litățile județului, proiecții de filme 
în cadrul a două acțiuni de largă 
audiență, distincte prin genericul 
și tematica lor : „Momente de 
glorie din istoria poporului român" 
și „Colocviile tinereții". Cineaștii 
amatori care activează in cercurile 
organizate de sindicatele din între
prinderi și instituții au prezentat 
ultimele lor creații cu ocazia des
fășurării la Focșani a „Galei ju
dețene a cinecluburilor". (Dan 
Drăgulescu).

BACĂU. Sub egida comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă, în satele și comunele ju
dețului Bacău se desfășoară con
cursul „Cea mai bună bibliotecă". 
Ia care sînt antrenate toate cele 80 
biblioteci publice din mediul rural. 
Organizat in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", con
cursul antrenează un mare număr 
de.cititori, tineri și virstnici, țărani 
cooperatori, mecanizatori, cadre di
dactice. gospodine etc. precum și 
numeroși oameni de cultură din o- 
rașele județului. Au loc simpozioa
ne, prezentări de cărți. întîlniri cu 
scriitori, expoziții de carte, seri li
terare, evocări consacrate eveni
mentelor politice si social-cultura- 
le. Rețin atenția manifestările cul- 
tural-artistice organizate pînă acum 
la bibliotecile fruntașe din comu
nele Luizi Călugăra. Oituz. Hele- 
giu. Solonț, Tîrgu Trotuș. Mărgi
neni. (Gheorghe Baltă).

în laboratorul de electrotehnică al Liceului industrial de construcții de nave din Brăila

Poezia sub semnul iubirii
„O amplă antologie poetică in in

terpretări multiple". Astfel ar putea 
fi caracterizate, la capătul a cinci zile 
de spectacol ale iubitorilor de poezie 
din municipiul București, opțiunile 
repertoriale, opinie pe care o împăr
tășește și regizorul Cornel Todea, di
rector al Teatrului „Ion. Creangă" și 
mai ales specialist în spectacole do
minate de recitări și de montaje li
terare. Care au fost poeții pentru 
care s-a optat fie la recitări, fie la 
montaje ? In primul rînd, unii din 
marii clasici, evident Eminescu, 
Coșbuc, Arghezi, Blaga, Topircea- 
nu și chiar Anton Pann, iar din
tre contemporani, pe care-i tran
scriu in ordine alfabetică, pentru 
Florența Albu, loan Alexandru, 
Al. Andrițoiu, A. E. Baconskl, Cezar 
Baltag. Mihai Beniuc, Ana Blandia- 
na. Ion Brad. Radu Cârneci, Ștefan 
Augustin Doinaș, Mihu Dragomir, 
Geo Dumitrescu, Victor Eftimiu, 
Petre Ghelmez. Adrian Păunescu, 
Pavel Pereș. Nichita Stănescu, Domi
nic Ștanca, Zaharia Stancu, Nicolae 
Tăutu, Victor Tulbure, Dan Vecopa, 
In materia unor montaje au mai ră
sunatversuri de-Lucian Avrame seu. 
Nicolae Dragoș, George Tărnea. Pre
cum se vede, din lista notată de noi 
foarte conștiincios, opțiunile, discer- 
nămîntul calitativ sint în progres, 
deși urmele unui anumit eclectism 
nu s-au șters cu totul. în al doilea 
rind, observăm că n-au intrat încă 
în vederile recitatorilor o seamă de 
poeți de marcă. Și nu i-am cita decit 
pe doi dintre ei : Constanta Buztea, 
mai ales cu a sa „Laudă României 
socialiste", sau Ion Horea. Acestea, 
ca și alte nume, sint absente nejus
tificate, pe care le punem și pe sea
ma îndrumării.

înțelegeri aproximative, dar și in
terpretări merituoase 1 Simpla ale
gere a repertoriului, oricit de bine 
ar fi făcută, nu asigură de la sine 
succesul, fie al unei recitări, fie al 
unui montaj, deși am observat că 
poezia bună sfințește locul. îl dis
tinge pe cel care o recită. Așa s-a

Piesa contemporană pe scena
artiștilor

O privire asupra reper
toriului etapei județene 
pentru formațiile de tea
tru — disputată in trei 
centre din județul Galați 
— prilejuiește reîntilnirea 
cu nume cunoscute din 
dramaturgia românească, 
îndeosebi contemporană : 
Ion Băieșu (prezent cu 
șase piese). Paul Everac 
(cu trei titluri). Radu F. A- 
lexandru (cu două texte). 
Dumitru Solomon, Valentin 
Munteanu, Ștefan Berciu, 
Emil Poenaru, Lucia Ve
rona și H. Salem, Aurel 
Ifrim ș.a. Lipsesc autorii 
clasici. Dintre scriitorii gă- 
lățeni este prezent Mircea 
Ionescu (cu piesa „Regă
sire în zori", puSă in scenă 
în comuna Tulucești). Pre
ferința pentru unul sau 
altul dintre autori are 
varii explicații. Una ar fi 
apropierea conținutului, a 
ideilor respectivului text 
de preocupările colectivu
lui de muncă, unde acti
vează formația care-1 joa
că, așa stind lucrurile cu 
piesa „Comoara" de Aurel 
Ifrim, jucată de o echipă 
a uzinei furnale-aglomera- 
re din cadrul Combinatului 
siderurgic Galați. Iar a- 
ceastă dorință (exprima
tă de numita formație și 
în mai vechi montări ale 
sale) nu face decît să po
tențeze artistic frumusețea 
gestului productiv de fie
care zi. Și asemenea a- 
propieri s-ar mai putea 
realiza, cu toate că ele 
in sine nu reprezintă 
totul ; calitatea textului, a 
spectacolului sînt cele care 
dau calitate actului educa
tiv, atunci cînd formația 
este instruită, îndrumată 
cu competentă, cu multă 
grijă. în funcție de speci
ficitatea pe care o are 
teatrul de amatori.

Continuitatea și consis
tenta preocupărilor artisti
ce. nivelul artistic ridicat, 
păstrat prin multe spec
tacole și reprezentații, prin 
atenția cu care sint În
conjurate formațiile de 
către îndrumători — cali
tăți prezente în cazul mai 
multora dintre ele — tre

de patrie
întimplat cel puțin in cîteva cazuri, 
in mod deosebit cu Mădălina Bah- 
naru care a recitat cu mult talent, 
aproape de sensurile și nuanțele ei 
afective. „Moartea căprioarei" de Ni
colae Labiș, cu locotenentul major 
Florin Hălmăgeanu, in prezentarea 
poeziei „Țara" de Zaharia Stancu, cu 
Dumitru Vătafu, in declamarea „Scri
sorii către Mihai Viteazul" de Adrian 
Păunescu, cu Bogdan Tudora de la 
Casa de cultură a Ministerului de 
Interne, în spunerea nuanțată a poe
ziei „Plugarii" de Octavian Goga, 
sau cu căpitanul Mircea Mihali, in 
dezvăluirea sensurilor din „De-a 
v-ați ascuns" de Tudor Arghezi. Poe
zia populară a fost și ea prezentă 
prin două din celebrele ei balade, 
înțelegerile aproximative n-au lip
sit. între altele in interpretarea spu
moasei istorii a „Cetății Neamțului" 
de George Coșbuc, sau în conturarea 
repetată a „Mistrețului cu colți de 
argint" a lui Stefan Augustin Doinaș. 
„Glossa" lui Eminescu a fost pre
zentată paremiologic și nu sarcastic, 
cu ascuțișul său satiric etern.

Montaje literare — spectacole via
bile. dar si statice. Montajul literar. 
Cu orchestrarea de versuri pe o anu
mită temă, specifică, unitară, cum 
il recomanda încă la prima ediție 
a Festivalului național „Cintarea 
României" regizorul Mihai Dimiu, 
n-a lipsit în etapa desfășurată Ia 
Casa de cultură „Petofi Sandor", 
unul fiind chiar cel prezentat de 
această instituție de cultură. O ale
gorie reușită pe tema păcii a imagi
nat Spitalul Militar Central. O uni
tate militară a avut ideea salutară 
de a folosi in construirea structurii 
de bază strofe din „Jurnalul de 
front" al lui Nicolae Tăutu. fără a 
fi consecventă pină la capăt. Forma
ția de montaj de la I.S.P.E. (Institu
tul de proiectări energetice) a im
presionat juriul mai mult prin pal
mares decît prin spectacolul la zi 
prezentat.

Oricum, montajul comportă în con
tinuare anumite dificultăți de înțe

amatori
buie evidențiate în mod 
deosebit în cazul echipei 
de teatru a Institutului de 
cercetări și proiectări de 
fabricație pentru produse 
plate și acoperiri meta
lice — I.C.P.P.A.M. de pe 
platforma Combinatului si
derurgic Galați, formație 
care — în cei peste 25 de 
ani de cind activează — a 
jucat mai mult de 15 piese 
de teatru semnate de Horia 
Lovinescu, AI. Voitin, Si- 
donia Drăgușanu. Victor 
Eftimiu. Dumitru Radu Po
pescu și alții — obținînd 
in etapa republicană a 
Festivalului național „Cin
tarea României" un premiu 
III și un premiu de in
terpretare. Pe scena eta
pei județene, formația 
I.C.P.P.A.M. a prezentat 
acum spectacolul cu piesa 
„Alibi" de Ion Băieșu, 
pusă în scenă de Constan
tin Timofte, regizor tehnic 
la Teatru] dramatic din 
Galați, statornic îndrumă
tor al acestei echipe.

De altfel, pregătirea for
mațiilor prezente în a- 
ceastă etapă s-a bucurat 
din plin de sprijinul acto
rilor de la Teatrul dra
matic din localitate. Alături 
de numele amintit deja, 
s-au mai preocupat de în
drumarea echipelor ama
toare și actorii Gheorghe 
V. Gheorghe. George Ser- 
bina, Grig Dristaru (spec
tacolul său cu „Examenele 
Luciei" de D. Solomon, în 
interpretarea formației de 
la Casa de cultură a sin
dicatelor creînd o bună im
presie), Mihai Mihail, Mi
tică Iancu, Vlad Vasiliu, 
Lucian Temelie. Dan Ga- 
nea (de la Teatrul de 
păpuși, care a sprijinit 
formațiile de gen de la 
Frumușița și Pasa de cul
tură Tecuci) ș.a. în ceea 
ce privește instruirea for
mațiilor. notăm eforturile 
deosebite ale multor cadre 
didactice din comunele 
Foltești, Scînteiești, Tulu
cești, Sendreni și altele, 
unde spectacolele realizate 
— chiar dacă nu vor fi 
promovate toate în etapa 
următoare — constituie e-

veni mente importante pen
tru viața culturală a res
pectivelor localități, se 
bucură de aprecierea oa
menilor, contribuie la mai 
temeinica realizare a actu
lui de educație. La acest 
capitol, notăm și un in
structor „de profesie" în 
persoana lui Dumitru 
Manciu, om al muncii la 
întreprinderea de prelucra
re a lemnului Galați, care 
a izbutit performanța dea 
fi prezent în etapa jude
țeană cu o piesă de teatru, 
trei montaje și patru bri
găzi artistice — desigur, 
toate pregătite de dinsul. 
In aparentă, un fapt po
zitiv, cu toate că ima
ginația artistică nu i-a 
permis să realizeze în 
toate cazurile spectacole 
notabile, repetîndu-se de 
la o montare la alta. De 
unde rezultă că o diversi
tate mai mare a instructo
rilor nu poate fi decît în 
beneficiul prezenței scenice 
a formațiilor.

Evoluțiile de ansamblu 
ale echipelor s-au situat 
la un nivel acceptabil. în 
multe dintre spectacolele 
prezentate. Unele partituri 
distonante au ținut de pre
zenta neconvingătoare a 
unor interpreți („Cadoul" 
de Paul Everac, piesă pusă 
în scenă de o formație a 
sindicatului învățămint Ga
lați, sau „Serpentina" de 
Paul Everac, interpretată 
de o echipă a Casei de 
cultură „Steaua Dunării" 
Galați), de scăpări re
gizorale (piesa „Logod
nicul" de Lucia Verona și 
H. Salem, interpretată de 
o formație a Institutului de 
ceroetări și proiectări pen
tru construcții navale — 
ICEPRONAV, a fost inabil 
adaptată de către Dumitru 
Manciu, la scena concursu
lui. unele secvențe jucîn- 
du-se în apropierea... cu
lisei), ori de lipsa exigen
tei juriului care le-a pro
movat pe scena etapei ju
dețene.

Pe aceeași scenă au e- 
voluat un mare număr de 
montaje și interpreți in
dividuali. Deși strălucitoa

legere a specificului său. de selec
tare a versurilor și de prezentare 
scenică, uneori sincretică a lor. în
drumarea calificată, mai ales intr-un 
municipiu ca București, cu atîtea 
instituții- teatrale. trebuie să-și 
spună mai apăsat cuvintul. O discu
ție pe această temă în coloane
le revistei de specialitate „Cintarea 
României" ar fi. cred, cu adevărat 
utilă.

Emoția unor amintiri. Nu pot în
cheia acest comentariu fără a re
chema din memorie cîteva coinciden
te. „Moartea căprioarei", capodopera 
lui Nicolae Labiș, realizată la două
zeci de ani, a fost recitată în public 
pentru prima dată la Școala populară 
de artă din str. Anghel Saligny, nu 
prea departe de Zalomit. După cum 
tot în apropiere, la redacția revistei 
„Viața studențească" din Brezoianu 
13, a fost citit prima oară manuscri
sul poemei „Țara" de Zaharia 
Stancu. -Se întimpla aceasta prin 
1970. In paginile acestei reviste a 
și apărut atunci, alături de versuri 
patriotice semnate de Victor Eftimiu, 
Szemler Ferenc. Violeta Zamfirescu, 
Tiberiu Utan, Constanța Buzea. Ion 
Gheorghe, Adrian Păunescu, Hans 
Schuller. Merită amintit preambulul 
lui Zaharia Stancu de Ia poezia 
„Țara", care poate fi interpretat ca 
un credo al întregii manifestări din 
etapa bucureșteană a „Cîntării 
României": „Cred că orice scriitor, 
înainte de orice, trebuie să consacre 
o parte din timpul lui scrierii unor 
opere literare care să ajute tineretul 
nostru să-și cunoască și să-și iubeas
că patria in zile bune, ca și in zile 
grele. Astfel au făcut toți iluștrii 
inaintași.

M-aș îndemna pe mine însumi și 
mi-aș îndemna confrații mei tineri 
să nu uităm că dacă n-am fi avut, 
o patrie n-am fi avut o literatură1.

înțelepte și pline de luare aminte 
cuvinte.

Niculae STOIAN

re prin costume, unele 
montaje au păcătuit prin 
stereotipia limbajului și a 
montării, nereușind să pro
ducă emoțiile așteptate. 
Cînd regizorii (menționăm 
aici numele actorului Vlad 
Vasiliu — formația clubu
lui U.J.C.M., al instructo
rului Vasile Dănilă — co
lectivul de montai al Casei 
de cultură, a științei și 
tehnicii pentru tineret, ori 
al lui Marcel Ionescu — în 
cazul colectivului de mon
taj literar de la Pechea) au 
apelat la formule noi. spec
tacolele au ciștigat in au
diență, devenind mai con
vingătoare, ‘militante.

Interpret» individuali au 
recitat poezii de Eminescu. 
Coșbuc, Al. Vlahuță, Za
haria Stancu. Magda Isa- 
nos, Nichita Stănescu, Ma
rin Sorescu, Ana Blandia- 
na, Cezar Baltag, Dan Ve
rona ș.a.

Așa cum observa și Ga- 
vrilă Nițu, directorul cen
trului județean de îndru
mare a creației populare și 
a mișcării artistice de 
masă. câștigurile etapei 
județene se află în plusul 
de educație (adus de cele 
mai multe dintre spectaco
lele prezentate în unități 
și localități, unde teatrul 
de amatori se află Ia el 
acasă de mai multă vreme 
sau în care abia acum in
terpret» și oamenii muncii 
deopotrivă au prins gust 
față de asemenea gen ar
tistic), în varietatea for
mulelor prezentate, în 
numărul mare de inter
preți (unii dintre ei la 
primul contact cu scena) 
ciștigați de partea scenei 
amatoare. Insă debuturile, 
de tot felul, din etapa ju
dețeană. ar merita, poate, 
o tratare cu totul specială, 
în contextul continuității, 
al permanentei spectacole
lor prezentate de-a lungul 
edițiilor generosului Festi
val național „Cîntarea 
României".

Dan PEĂEȘU
corespondentul „Scînteii"
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CELUI DE-AL 28-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI DE STÎNGA -

COMUNIȘTII DIN SUEDIA
Stimați tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist? Român adresează partici- 

panților la Congresul Partidului de Stingă — Comuniștii din Suedia și, prin 
dumneavoastră, tuturor membrilor și simpatizanților săi un cald salut de 
prietenie din partea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Partidul Comunist Român urmărește cu interes activitatea Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Suedia pentru promovarea unității de acțiune a 
forțelor revoluționare, muncitorești și democratice naționale, în scopul în
făptuirii aspirațiilor de progres și bunăstare ale poporului suedez,_ pentru 
pace și colaborare intre națiuni. în acest cadru, dorim să vă adresăm cele 
mai cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 70-a aniversări de la crearea 
partidului dumneavoastră.

Folosim acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție conlucrarea rodnică 
existentă între Partidul Comunist Român și Partidul de Stingă — Comu
niștii din Suedia, convingerea noastră că prin aceasta contribuim la extin
derea și diversificarea legăturilor dintre România și Suedia, spre binele 
celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii in Europa și 
în întreaga lume.

Exprimindu-ne convingerea că relațiile de solidaritate și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și Partidul de Stingă — Comuniștii din Sue
dia, dintre popoarele român și suedez se vor dezvolta și în viitor, vă urăm, 
stimati tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului dum
neavoastră. in activitatea viitoare consacrată promovării intereselor funda
mentale ale oamenilor muncii suedezi, pentru pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vizita delegației Congresului Național 
din Republica Venezuela

CU PRILEJUL EDITĂRII LA MOSCOVA Șl LA BUCUREȘTI A VOLUMELOR:

NICOLAE CEAUȘESCU — „Opere alese" 
MIHAIL GORBACIOV — „Scrieri alese"

Conferință de presă la Ambasada Uniunii Sovietice

în continuarea vizitei pe care o în
treprinde în tara noastră, delegația 
Congresului Național din Republica 
Venezuela, condusă de Omar Higue
ra. președintele Comisiei pentru 
știință și tehnologie a Camerei De- 
putaților, a avut întrevederi la con
ducerile Ministerului Minelor. Pe
trolului și Geologiei și Consiliului 
popular al județului Arad. Oaspeții 
au vizitat, de asemenea, unități in
dustriale. agrare, de învățămînt su
perior și social-culturale din muni
cipiul București și din județul Arad.

★
Cu prilejul vizitei parlamentarilor 

venezueleni în țara noastră, amba
sadorul Republicii Venezuela la 
București. Demetrio Boersner. a ofe
rit, vineri, o recepție.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Hașemit al Iordaniei, vineri 
a avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, în cadrul căreia au fost 
înfățișate impresii de călătorie din 
această țară. în continuare a fost 
vizionat un film documentar iorda
nian.

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

Au fost prezenți Abdalla Fgara, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Re
gatului Hașemit al Iordaniei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociației de prietenie 
româno-sovietică. vineri s-a deschis 
in Capitală o expoziție fotodocumen- 
tară din U.R.S.S., intitulată „în 
numele păcii și progresului".

vremea
Institutul de meteorologie și hidro- 

zlogie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 mai, ora 20 — 26 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi răcoroasă, 
îndeosebi în primele zile, iar cerul va
riabil în sud-vestul și sudul țării, dar 
mai mult noros în nord și centru. Ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
aversă, însoțite izolat de descărcări e- 
lectrice, vor cădea mai ales în primele 
zile în Crișana, Maramureș, Transilva
nia și Moldova. în restul teritoriului

.............. actoailutatea wqibtuvă

DUPĂ STRĂLUCITA VICTORIE A DANIELEI SILIVAȘ 
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE GIMNASTICA

Bravo Daniela și mult succes mai departe !
După inegalabila Nadia Comăneci

— singura sportivă care a ciștigat 
de trei ori consecutiv titlul de cam
pioană absolută a continentului nos
tru. primind astfel definitiv trofeul 
„Cupa Europei" — gimnastele român
ce au mai cucerit medalii de aur la 
campionatele europene prin Cristina 
Grigoraș, Ecaterina Szabo și Lavinia 
Agache. dar numai la diferite apa
rate. Acum, această tînără sportivă 
deosebit de înzestrată pentru înalta 
performantă internațională. Daniela 
Silivas. crescută Ia Deva, una dintre 
cele mai importante pepiniere ale 
renumitei noastre școli de gimnastică 
feminină — s-a impus și ea. și încă 
intr-un mod strălucit, drept cam
pioană absolută a Europei, la com
petiția continentală aflată în curs de 
desfășurare la Moscova. De abia 
cînd a primit din mîinile lui Pierre 
Chabroz. președintele Uniunii euro
pene (U.E.G.), frumosul trofeu de 
cristal „Cupa Europei". Daniela â 
schițat primul său surîs de la începe
rea concursului. Pînă atunci, pe fața 
ei se citea o concentrare extraordi
nară. mai intîi în pregătirea, apoi in 
execuția — pe cît de superbă, pe atît 
de exactă — a diferitelor exerciții. 
Nu privea nici în dreapta, nici în 
stingă, nici la evoluțiile principalei 
contracandidate. Elena Șușunova. sau 
ale celorlalte concurente. Puternică 
sufletește, ambițioasă în cel mai cu
rat înțeles al cuvintului. s-a arătat 
tinăra Daniela în reprezentarea cu 
maximă cinste și demnitate a culori
lor României, un semn negreșit de 
caracter, tipic numai marilor cam
pioane.

Astăzi. Daniela Silivaș — proaspăta 
campioană absolută, secundată de co
legele ei Eugenia Golea și Camelia 
Voinea. va concura pentru noi trofee 
la paralele (aparat la care deține 
notarea 9,925) și la sărituri (9,90). 
Duminică, la bîrnă si sol. Daniela va 
fi marea favorită la noi medalii de 
aur. Amintim că Silivaș este cam
pioană mondială la bîrnă (Montreal
— 1985), iar la prezentele campio
nate ea va începe finala la acest 
aparat cu 9.95. La sol, unde a fost 
notată cu 10, pentru o adevărată 
cascadă de elemente foarte dificile, 
cum se exprima un comentator TV, 
sperăm că Daniela Silivas îsi va re
peta evoluția extraordinară, de notă 
maximă. Mult succes. Daniela 1

Valeriu MIRONESCU

Au luat parte Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, reprezentați ai unor ministere 
și instituții centrale, deputați.

★
Oaspeții venezueleni s-au tntîlnit 

vineri cu reprezentanți ai presei cen
trale, Agenției române de presă 
„Agerpres" și Radjoteleviziunii. In 
acest cadru au fost reliefate bunele 
impresii produse de vizita în țara 
noastră, de intîlnirile și convorbirile 
avute cu acest prilej. Totodată, au 
fost subliniate largile posibilități pe 
care le oferă cele două țări pentru 
lărgirea relațiilor economice reciproc 
avantajoase, precum și rolul parla
mentelor in adîncirea colaborării în
tre popoare pe multiple planuri.

Au participat activiști de partid, 
membri ai conducerii I.R.R.C.S. și 
Asociației de prietenie româno-sovie
tică, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Cdnsiliului Cul
turii și Educației Socialiste, oameni 
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
Cu ocazia Zilei culturii bulgare, 

ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, Boncio Mitev, a oferit, vineri, 
un cocteil.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, ai altor, ministere și instituții 
centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră.

(Agerpres)

vor cădea averse de ploaie Izolate, 
vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări în estul țării și la 
munte la începutul intervalului. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 2 și 12 grade, izolat mai coborîte 
în depresiuni, iar cele maxime între 
15 și 25 grade, local mai ridicate la 
sfîrșitul intervalului în sudul țării. Pe 
alocuri, se va produce ceață slabă.' în 
București : Vremea va fi răcoroasă, 
îndeosebi în primele zile, iar cerul va
riabil. Condiții de ploaie, sub formă 
de averse în cursul după-amiezelor. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
6 și 9 grade, iar cele maxime între 19 
și 23 grade.

AGENȚIA T.A.S.S. : „Un succes 
de prestigiu, ce confirmă înalta repu
tație de care se bucură școala româ
nească de gimnastică feminină".

într-un comentariu pe marginea 
primei zile de întreceri din cadrul 
campionatelor europene de gimnas
tică de la Moscova, corespondentul 
sportiv al agenției T.A.S.S. scrie, 
printre altele : „Joi seara, la arena 
„Olimpiiski". tînăra sportivă româncă 
Daniela Silivaș, in vîrstă de 17 ani, 
a obținut o strălucită victorie, cu
cerind medalia de aur și titlul de 
campioană continentală absolută, 
succes de prestigiu ce confirmă înalta 
reputație de care se bucură școala 
românească de gimnastică feminină. 
Noua campioană europeană preia 
astfel ștafeta de la renumita Nadia 
Comăneci. învingătoare de trei ori 
consecutiv in perioada 1975—1979.

într-o companie deosebit de va
loroasă, Daniela Silivaș a dominat 
întrecerea, excelentele sale evoluții 
la toate cele patru aparate fiind 
apreciate superlativ de brigăzile de 
arbitre, care i-au acordat cele mai 
mari note din concurs. Spectaculosul 
său exercițiu de la .sol, cuprinzind 
complexe și dificile elemente acro

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe patru luni

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă pe primele patru luni care au trecut din acest an de către colective 
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, 
transporturi, din domeniul prestărilor de servicii, precum și din centrale 
industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit în ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii aprilie pe primele locuri se si
tuează :

IN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI 
ȘI distribuției 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : Întreprinderea de rețe

le electrice Suceava, cu 756,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Botoșani, cu 596,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Rimnicu Vîlcea. cu
517.8 puncte.

IN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE

Locul I : întreprinderea „Meta
lica" Oradea, cu 760,8 puncte.

Locul II : întreprinderea „Ară- 
deanca" Arad, cu 567,1 puncte.

IN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI tNCALTAMINTEI
Locul I : întreprinderea de încăl

țăminte „Montana" Cimpulung- 
Moldovenesc, județul Suceava, cu
510.9 puncte.

Locul II : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Progresul" Bucu
rești. cu 225.6 puncte.

IN INDUSTRIA VINULUI, 
BERII, SPIRTULUI, 

AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE 

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vi

nuri și șampanie „Zarea" Bucu
rești, cu 939,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de vini- 
ficație și produse spirtoase Drăgă- 
șani. județul Vilcea. cu 871,8 
puncte.

Locul III : Întreprinderea de ți
garete București, cu 648,9 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT 

PENTRU AGRICULTURA
Locul I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
Buzău, cu 800,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Constanta, cu 636,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Mureș, cu 549,9 puncte.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Timiș, cu 614,9 puncte.

SESIUNE DE COMUNICĂRI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
La București s-au încheiat ieri lu

crările sesiunii de comunicări teh- 
nico-științifice : „Cercetarea, proiec
tarea, construcția și exploatarea noi
lor echipamente energetice", organi
zată de Institutul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pentru 
echipamente energetice. La această 
manifestare au participat specialiști 
din cercetare, proiectare. învățămînt 
și din unități industriale cu profil 
energetic. De asemenea, au parti
cipat specialiști din U.R.S.S.. R.D.G., 
R.P. Ungară, R.P. Polonă. Lucrările 
s-au desfășurat pe șase secții te
matice. și anume : energetica gene
rală și industrială ; cazane — insta
lații de ardere — combustibil — in

batice, a fost răsplătit cu aplauze de 
spectatorii prezenți în tribune și cu 
nota maximă : 10.

Totalul cu care a ciștigat Daniela 
Silivaș (39,775 puncte) reprezintă un 
rezultat cu totul remarcabil, fiind 
foarte aproape de recordul absolut 
de 40 puncte".

AGENȚIA VEST-GERMANA D.P.A. 
notează : „Noua campioană euro
peană absolută la gimnastică se 
numește Daniela Silivaș. Românca, 
în vîrstă de 17 ani, a excelat mai 
ales la sol, obținînd nota perfecțiu
nii : 10.00. Dar și la bîrnă (9.95), 
paralele inegale (9,925) și sărituri 
(9,90) ea a obținut note foarte bune, 
cîștigînd clar întrecerea celor mai 
bune gimnaste din Europa".

„Eleva româncă Daniela Silivaș, 
campioană mondială la birnă in 1985. 
a realizat un excelent total de 39,775 
puncte, cucerind titlul absolut in ca
drul întrecerilor feminine ale Cam
pionatelor europene de gimnastică de 
la Moscova, după un concurs în 
care s-a dovedit cea mai bună la 
toate aparatele, și în special la sol, 
unde a primit nota 10", subliniază 
AGENȚIA CHINA NOUA.

Relevînd faptul că Daniela Silivaș 
a intrat in posesia medaliei de aur 
Ia Individual compus cu un punctaj 
record, AGENȚIA A.D.N. din R.D. 
Germană arată, printre altele: „Gim
nasta româncă a ciștigat cu elegan
ță, prezentînd un program extrem 
de dificil, o victorie clară, prefigu
rată încă de la primul aparat. Cu 
9,95 la bîrnă, Daniela Silivaș a pre
luat de la primul schimb șefia cla
samentului și nu a mai cedat con
ducerea pînă la ultimul exercițiu. 
Nota 10,00 la sol, cea mai înaltă 
apreciere de-a lungul întregii com
petiții, 9,90 la sărituri și 9,925 la 
paralele au fost celelalte note primi
te de noua campioană absolută a 
continentului".

*
Concursul individual compus mas

culin din cadrul Campionatelor eu
ropene de gimnastică de la Moscova 
s-a încheiat cu victoria sportivului 
sovietic Valeri Lukin — 59,150 punc
te. urmat de compatriotul său Iuri 
Korolev — 58,650 puncte. Gyorgy 
Guczogy (Ungaria) — 58,400 puncte, 
Silvio Krol (R.D. Germană) — 58,300 
puncte, Valentin Moghilnîi (U.R.S.S.) 
— 58,250 puncte, Holbert Berendt 
(R.D. Germană) — 57,800 puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Sălaj, cu 494 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 458,2 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de construcții-montaj Argeș, 
cu 707,3 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Dolj, 
cu 554,9 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Mureș, 
cu 302,8 puncte.

IN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE 

ȘI PRESTĂRI IN CONSTRUCT»
Locul I : întreprinderea pentru 

administrarea clădirilor București, 
cu 1 003,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții. reparații și administrație 
locativâ Foișor-București, cu 780,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții. reparații și administrație 
locativâ Colentina-București, cu
756,9 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERĂ

Locul I : Combinatul minier 
Ploiești, cu 633,6 puncte.

Locul II : Centrala sării și neme
taliferelor București, cu 490 puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
374 puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru prelucrarea 
țițeiului și petrochimie Ploieștț, cu 
503,5 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 480,4 puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industrializării 

tutunului București, cu 546.4 puncte.
Locul II : Centrala industriei 

uleiului București, cu 345,2 puncte.
TRANSPORTURI

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 597,4 
puncte.

stalații anexe ; turbine cu aburi ; ge
neratoare electrice și mașini specia
le : automatizări pentru echipament 
energetic ; tehnologii noi de conver
sie. în cadrul dezbaterilor au fost 
prezentate peste 260 de comunicări, 
elaborate de peste 400 autori. Au 
fost prezentate preocupările specia
liștilor români din domeniul con
strucțiilor de echipamente energetice 
pentru înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la modernizarea, diversi
ficarea și creșterea fiabilității uti
lajelor și instalațiilor energetice. (Gh. 
Ioniță).

ȘAH : La turneul inter
național al României - 

patru, ciștigători
Cea de-a 26-a ediție a Turneului 

internațional masculin de șah al 
României s-a încheiat la Timișoara, 
pe primele patru locuri în clasa
mentul final situîndu-se, la egalita
te. Ovidiu Foișor, Florin Gheorghiu, 
Mihai Șubă și Valentin Stoica (toți 
România) — cu cîte 9 puncte din 
15 posibile.

Pe locurile următoare s-au clasat 
Mihai Ghindă (România), Raj Tisch- 
bierek (R. D. Germană) — 8,5 punc
te. Constantin Ionescu (România), 
Edvin Kengis (U.R.S.S.) — 8 puncte, 
Xu Jun (R.P. Chineză) — 7,5 puncte, 
Reynaldo Vera (Cuba), Liang Jin- 
rong (R. P. Chineză) — 7 puncte, 
Theodor Ghițescu (România) 6.5 
puncte, Jiri Nun (Cehoslovacia) — 
6 puncte etc.

în ultima rundă. Foișor l-a în
vins pe Xu Jun, Ghindă a ciștigat 
la Kirov, iar în partidele Șubă — 
Stoica, Liang Jinrong — Gheorghiu, 
Ghițescu — Tischbierek, Ionescu — 
Vera și Nun — Kengis a fost con
semnată remiza.

CICLISM. Etapa a 13-a. penulti
ma, a „Cursei păcii", desfășurată pe 
traseul Olesnyca — Lodz, a revenit 
la sprint ciclistului vest-german 
R. Stumpf, cronometrat pe distanța 
de 184 km- în 4h32>49’’.

Cu grosul plutonului, la 1’32” față 
de învingător, au trecut linia de so
sire si cicliștii români Cristian 
Neagoe. Valentin Constantinescu, 
Constantin Căruțașu și Ionel Gan- 
cea.

Competiția se încheie astăzi cu 
etapa a 14-a : Lodz — Varșovia (158 
km).

• Cea de-a 70-a ediție a Turului 
ciclist al Italiei a început la San 
Remo cu o etapă-prolog, cîștigată de 
italianul Roberto Visentini. in 4’56” 
84/100. Pe locurile următoare s-au 
situat canadianul Steve Bauer — 
4’57’’04/100 și polonezul Czeslaw Lan
ge — 4’59'69/100.

HOCHEI. în al doilea meci al 
„Cupei Stanley", finala campionatu
lui ligii no rd-americane de hochei 
pe gheață, formația Edmonton Oilers 
a întrecut cu scorul de 4—2 echipa 
Philadelphia Flyers. După cum se 
știe, trofeul revine formației care 
cîștigă cele mai multe partide din 
șapte jocuri disputate. în prezent, 
hocheiștii canadieni, conduși de cu
noscutul Wayne Graetzky, conduc 
cu scorul de 2—0.

Cu prilejul editării, la Moscova, 
a volumului „Opere alese". de 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și, la București, a volu
mului „Scrieri alese", de Mihail 
Gorbaciov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. la 
Ambasada Uniunii Sovietice din 
București a avut loc, vineri, o con
ferință de presă.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
activiști de partid și de stat, re
dactori ai ziarelor centrale și ai 
unor edituri, atașați de presă, co
respondenți ai presei străine acre
ditați în tara noastră.

în cuvîntul său, ambasadorul 
sovietic, E. M. Tiajelnikov, a sub
liniat semnificația deosebită a aces
tor evenimente editoriale, care au 
loc in preajma apropiatei întilniri,

Sub deviza accelerării progresului
Moscova, cu cei aproape 9 mili

oane de locuitori și cu un statut 
ferm de „vioara intîi" între cen
trele industriale ale U.R.S.S., sin
tetizează în perimetrul ei procesul 
de renovare multilaterală ce se 
desfășoară în ultimi; doi ani la 
scara întregii țări. Este vorba — 
așa cum s-a evidențiat în cadrul 
convorbirilor ce le-am avut într-o 
recentă călătorie în U.R.S.S. ■— de 
un proces care avansează cu fie
care zi, în virtutea deschiderilor 
inițiate prin hotărîrile Congresului 
al XXVII-Iea al P.C.U.S., cuprin
zind un cerc mereu mai larg de 
probleme și făcîndu-se simțite la 
aproape toate „etajele" edificiului 
social. Aceste schimbări, de restruc
turare, privesc deopotrivă adaptarea 
angrenajului economic și tehnico- 
științific la exigențele imperioase 
ale momentului actual și ale viito
rului previzibil, schimbarea siste
mului de conducere, fri scopul de 
a-1 face mult mai eficient și flexi
bil, ca și lărgirea cadrului de ma
nifestare a activității sociale și 
politice a cetățenilor, inclusiv prin 
creșterea cointeresării și a răs
punderii pentru rezultatele finale 
ale muncii. Toate acestea în scopul 
accelerării progresului economico- 
social.

Se multiplică pe zi ce trece nu
mărul comitetelor și organizațiilor 
de partid, al colectivelor de muncă 
pentru care trăsătura caracteristică 
o constituie atitudinea critică
și autocritică față de. starea
de lucruri existentă, voința de
a lichida ceea ce obișnuit
se numește aici „mecanismele de 
frînare". de a renunța la inerție, la 
formalism și la șabloane, căutarea 
de căi și modalități noi de rezol
vare a problemelor. Cursul în 
direcția accelerării progresului și-a 
înscris deja la activ un anumit 
număr de hotărîri de partid și de 
stat, urmărind conturarea unui ca
dru cit mai adecvat desfășurării 
procesului novator, dar. în același 
timp, cursul respectiv a dobîndit o 
indiscutabilă notorietate prin nu
meroasele inițiative declanșate la 
nivelul întreprinderilor și institu
țiilor. al localităților.

Diapazonul inițiativelor este larg 
și yariat, așa cum o atestă relată
rile zilnice din ziare și reviste. De 
un larg ecou s-au bucurat soluțiile 
aplicate în unitățile organismului 
de aprovizionare tehnico-materială 
din Ucraina, care, în vederea fo
losirii adecvate a metalului, a creat 
..centre de deservire", unde specia
liști în materie îi sfătuiesc pe 
clienți spre a evita ceea ce se pe
trecea pină acum, cînd se apreciau 
„din ochi" necesitățile de profile 
metalice, căutîndu-se de regulă 
realizarea de stocuri, pentru orice 
eventualitate. în acest flux se în
scriu și lucrătorii feroviari din 
Novosibirsk, care aplică un pro
gram de ridicare a eficienței trans
porturilor în zona lor, înreglstrînd 
de pe acum considerabile economii 
de combustibil.

într-un fel sau altul, problemele 
legate de accelerarea dezvoltării 
sint dezbătute pe larg în colecti
vele de muncă de pe întreg cu
prinsul U.R.S.S., fără a vorbi de 
dezbaterile din diversele foruri de 
conducere economică. Intre temele 
majore care fac obiectul dezbateri
lor se numără cea referitoare la 
buna gospodărire a resurselor ma
teriale, îndeosebi a metalelor. In
teresul pentru această temă este 
explicabil : în viitorul previzibil, 
metalul nu va înceta să fie ceea 
ce e și azi, adică unul din princi
palele materiale de construcție, 
„piinea" unei mari — și esențiale 
— părți a industriei. Dar prospec
tarea și exploatarea minereurilor 
metalifere înghite deja pînă la 40 
la sută din investițiile capitale și 
circa 20 procente din forța de 
muncă. Dezbaterile inițiate pe 
această temă au scos la iveală 
serioase manifestări de risipă, dar 
s-au soldat și cu însemnate iniția
tive în vederea bunei gospodăriri 
a metalului. Deocamdată, preocu
pările la nivelul marilor consuma
tori industriali, cu deosebire în 
ramura metalurgică, sînt îndreptate 
spre investigarea de tehnologii 
speciale de economisire a resurse
lor, paralel cu crearea de utilaje 
care să folosească la maximum 
energia și materialele. Gazdele ne 
spuneau că, deși în această pri
vință s-au făcut unii pași serioși, 
totuși în ansamblu s-a obținut pină 
acum prea puțin, iar unul din im
pedimente râmîne credința adine 
înrădăcinată că economia e treaba 
celor săraci în resurse, în orice 
caz, nu a unei țări cu rezerve na
turale unice în lume, cum este 
U.R.S.S.

Combaterea unor asemenea men
talități are deja la activ unele 
succese — ni s-a spus — însă 
acțiunea se află doar în fază de 
început. La Moscova, ea este ilus
trată. între altele, de crearea unor 
cooperative pentru reciclarea ma
terialelor. Potrivit normelor de 
funcționare, membrii acestor coo

de la București, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov, așteptată cu viu interes 
de popoarele celor două țări vecine 
și prietene.

S-a relevat că volumul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, „Opere alese", 
tipărit la Moscova, in limba rusă, 
care include rapoarte, articole, 
cuvintări șl interviuri din perioada 
iunie 1982 — noiembrie 1986, re
prezintă oglindirea largă a preocu
părilor teoretice și politice ale 
Partidului Comunist Român, con
tribuția secretarului său general la 
analiza și definirea stadiului actual 
de dezvoltare a societății socialiste 
românești, la soluționarea construc
tivă a marilor probleme ale dezar
mării. întăririi colaborării și păcii 
in întreaga lume.

Referindu-se la volumul „Scrieri 
alese", de Mihail Gorbaciov, tipărit 
la București, în limba română, 

perative pot fi persoane aflate în 
activitate, studenți sau pensionari.

Oamenii de știință sint conectați 
și ei la schimbările în curs, cău
tând forme noi de participare la 
efortul general. Faptul că folosirea 
rezultatelor cercetării fundamentale 
în toate sferele științei propulsează 
progresul tehnic nu mai constituie 
demult o noutate. O ilustrează și 
seria de descoperiri de mare utili
tate în unele domenii pe care 
le-au făcut specialiștii Institutului 
de cercetări nucleare de lingă Mos
cova, pe baza cărora au fost crea
te în ultimul timp circa 30 de apa
rate și dispozitive, folosite în 17 
întreprinderi industriale.

în prezent se află în curs de 
elaborare un program de cercetări 
în domeniul energiilor înalte și al 
fizicii razelor cosmice, pînă în anul 
2000. într-un șir de sectoare, cerce
tările au drept scop să corijeze — 
cum spunea academicianul M. Mar
kov. secretar al secției de fizică 
nucleară a Academiei de Științe a 
JJ.R.S.S. — rămînerea în urmă 
apărută față de nivelul mondial, 
iar în alte domenii să fie menți
nută întîietatea existentă, știut 
fiind că pe plan mondial se des
fășoară o strînsă competiție sub 
acest aspect. Pe lingă cercetările 
propriu-zise, are loc și o dezbatere 
între specialiști pe tema optimi
zării- activității sub aspectul orga
nizării șl conducerii. Reevaluările 
pe acest teren au ca punct de ple
care opinia larg împărtășită a oa-

CORESPONDENȚĂ 
DIN MOSCOVA

menilor de știință potrivit căreia 
cercetarea reprezintă o formă 
de investiție deosebit de ren
tabilă. Ca atare. 17 secții ale Aca
demiei de științe a U.R.S.S. desfă
șoară cercetări fundamentale care, 
sub o formă sau alta, sînt însoțite 
de rezultate de natură să accele
reze progresul tehnico-științific și 
social.

Dar pentru ca progresul științi
fic să dea roade adecvate, se caută 
forme noi de organizare în acest 
sector, de integrare a sa cu pro
ducția. Cu atît mai Imperioase au 
devenit căutările în această direc
ție. cu cît. așa cum informeâză 
presa, deși în U.R.S.S. se înregis
trează anual circa 80 000 de inven
ții — adică mai multe decît în 
Japonia sau, S.U.A. — din pricina 
neajunsurilor vechiului mecanism 
administrativ termenele de apli" 
cane în practică a acestor invenții 
au fost Intolerabil de mari și mul
te din lucrările de perspectivă se 
trezeau depășite fără să-și găseas
că utilizarea. Pentru îndreptarea 
situației, se creează acum așa-nu- 
mitele „laboratoare provizorii", cu 
personal variabil ca număr — de 
la 5 la citeva zeci de specialiști — 
care au o singură sarcină : să ducă 
ideea de bază a unei invenții pînă 
la folosirea ei în industrie. Expe
riența primelor opt laboratoare de 
acest fel a arătat că termenul de 
aplicare a unui proiect științific 
poate fi redus în medie de 1.5—3 
ori. Restructurarea în știință se 
află de abia la început, dar. după 
părerea promotorilor ei. rezultatele 
sînt încurajatoare și se înaintează 
pe calea lărgirii inițiativelor. Vice
președintele Academiei de științe 
a U.R.S.S., Evghenii Velihov, este 
de părere că în domeniul integrării 
științei cu producția un element 
important ar fi întrecerea între 
diferite colective pentru dreptul 
de a primi o comandă. De aceea, 
el propune ca la o ofertă a Acade
miei de științe privind rezolvarea 
unei probleme teoretice sau aplica
tive să poată concura oricare co
lectiv științific sau orice om de 
știință, individual, iar o comisie de 
experți să dezbată propunerile pri
mite și să opteze. ,

Cursul prefacerilor include șî 
promovarea în întreaga țară a 
unor forme noi, democratice de 
participare a cetățenilor la solu
ționarea treburilor obștești, fie în 
profil teritorial, fie la locul de 
muncă, întărirea răspunderii fie
căruia. O inscripție întîlnită în 
halele întreprinderii poligrafice 
„Krasnîi proletarii" din Moscova 
glăsuiește: „Dacă ești nemulțumit 
— critică ; dacă critici — propune ; 
dacă propui — aplică". De altfel, 
lozincile arborate azi în întreprin
derile sovietice sînt în general 
conectate la eforturile novatoare, 
punind accentul pe imperative ale 
momentului. „Ritm susținut, cali
tate optimă, cheltuieli minime", se 
poate citi pe o inscripție afișată în 
balele uneia din cele trei între
prinderi ale Combinatului de tri
cotaje „Sokolniki", raionul Kui- 
bisev, din capitala U.R.S.S. Di
rectorul general al combinatu
lui, Raisa Ivanovna Zikoba, ne 
spune că în această unitate, cu 
circa 3 000 de lucrători, schimbă
rile sînt în desfășurare ; unele re

ambasadorul sovietic a arătat că 
opinia publică din România are 
astfel posibilitatea de a cunoaște 
activitatea multilaterală a partidu
lui și statului sovietic, a secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S., 
intr-o etapă nouă de evoluție a 
societății sovietice, caracterizată 
prin accelerarea dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării, corespunză
tor obiectivelor și orientărilor sta
bilite de Congresul al XXVlI-lea 
al P.C.U.S.

S-a subliniat că apariția simul
tană a acestor volume este primită 
cu viu interes de opinia publică 
din cele două țări, ca o contribuție 
la mai buna cunoaștere reciprocă 
a realizărilor popoarelor noastre, a 
preocupărilor celor două partide 
și țări în vederea dezvoltării con
strucției socialiste, edificării unei 
lumi a păcii și securității interna
ționale.

zultate pozitive s-au și înregistrat. 
De la începutul anului — spune 
ea — am trecut la regim de auto
finanțare. Sîntem de 11 ani între
prindere fruntașă pe ramură, dar 
descoperim acum că rezervele 
noastre de îmbunătățire a rezulta
telor muncii sînt încă serioase.

— Ne-am numărat printre ini
țiatorii lozincii „Uzina mea, casa 
mea, familia mea", lansată în raio
nul nostru, ne spune, la rindul 
său, locțiitorul secretarului comi
tetului de partid al combinatului, 
Galina Sergheevna Bobrova. Pot 
să vă spun că, la un moment dat, 
factorii de răspundere din mi
nister înclinau spre desființarea 
acestei întreprinderi, care a de
pășit 100 de ani de la înființare, 
dar noi, prin eforturi serioase, am 
demonstrat într-un interval de 
timp scurt că întreprinderea poate 
fi adaptată cerințelor moderniză
rii. Am început cu reutilarea unei 
hale, iar în prezent înnoirea iși 
urmează cursul. Pe alt plan, aș 
dori să folosesc prilejul pentru a 
exprima satisfacția noastră față de 
legăturile prietenești sovieto-româ- 
ne. Avem convingerea că aceste 
legături vor deveni și mai strînse 
în urma apropiatei vizite pe care 
urmează să o facă în țara dum
neavoastră secretarul general al 
Comitetului Central al. partidului 
nostru.

Despre dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și colaborare româno- 
sovietice, ca și despre apropiata 
întîlnire la nivel înalt de la Bucu
rești ne-au vorbit și reprezentanți 
ai Ministerului de Externe al 
U.R.S.S. La stadiul și perspectivele 
relațiilor sovieto-române s-a refe
rit pe larg Zoia Petrovna Kateru- 
șina.

— Relațiile dintre țările noastre 
cunosc o dezvoltare pe cit de di
namică. pe atît de cuprinzătoare. 
Direcțiile colaborării noastre au 
fost stabilite la intîlnirile anterioa
re între tovarășii Mihail Gorbaciov 
și Nicolae Ceaușescu. Crește sen
sibil schimbul de mărfuri dintre 
țările noastre și se lărgește coope
rarea în producție. Avem pla
nuri bune de colaborare pe plan 
cultural, tehnico-științific și in 
alte domenii. Doresc să subli
niez că dăm o înaltă apreciere 
vizitei tovarășului Mihail Gorba
ciov in România, convorbirilor pe 
care Ie va avea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Așa cum fie
care întîlnire la nivel înalt des
chide o nouă etapă în relațiile 
reciproce, întîlnirea aceasta va da. 
fără îndoială, un nou impuls ra
porturilor noastre pe toate planu
rile. De aceea, nu putem decît să 
o salutăm cu bucurie, ca pe un 
eveniment de seamă pe calea în
tăririi continue a colaborării prie
tenești sovieto-române.

La rîndul său, Iuri Alexandro- 
vici Gremitskih, din partea di
recției informațiilor din M.A.E., 
referindu-se la propunerile sovie
tice și ale altor țări socia
liste. în domeniul dezarmării, a 
ținut să sublinieze că „tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut in 
această privință o serie de iniția
tive care s-au bucurat de mare 
interes în întreaga lume. Este de 
presupus că noul dialog la nivel 
înalt sovieto-român va include și 
aspecte legate de pozițiile țărilor 
noastre într-un domeniu atît de 
important cum este cel al dezar
mării. Și sîntem siguri că pozi
țiile exprimate vor contribui la 
creșterea puterii de atracție a so
cialismului".

Despre semnificația noului dia
log la nivel înalt și despre ra
porturile dintre cele două partide 
și țări ne-a vorbit, de asemenea, 
la Secția internațională a C.C. al 
P.C.U.S., Rafael Petrovici Fiodorov.

— Noi, cu toții, in țară și in 
partid, acordăm o mare importanță 
vizitei tovarășului Mihail Ser- 
gheevici Gorbaciov in România — 
a spus el. Sîntem siguri că ea va 
deschide noi orizonturi relațiilor re
ciproce. După cum sîntem siguri 
că secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. va fi primit cu ospitali
tate de poporul român prieten. 
Avem relații bune și pe plan eco
nomic. și pe linie de partid. Fără 
îndoială că procesul restructurării 
din țara noastră ține seama și de 
experiența țărilor socialiste. Altfel 
ar fi risipă de forțe. Contează 
mult experiența. Singurul criteriu 
valabil e practica, viața însăși.

Iată numai o parte din opiniile 
exprimate în aceste zile de oameni 
ai muncii sovietici, de factori de 
răspundere din economie și din 
sfera politică. Sînt opinii care 
oglindesc grăitor interesul față de 
România socialistă și de realiză
rile ei, sentimentele de stimă și 
respect pe care și le nutresc re
ciproc cele două popoare vecine 
și prietene, ca și fireasca lor do
rință ca legăturile multilaterale 
sovieto-române să cunoască o con
tinuă dezvoltare, spre binele ambe
lor țări și popoare, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Vasile OKOS



Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășul Wojciech Jaruzelski

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Un 
călduros și cordial schimb de saluturi 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Zbigniew Messner, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, a

tovarășului Gheorghe Petrescu, vice- 
prim-ministru al guvernului român.

În cadrul convorbirii au fost abor
date relațiile de colaborare econo
mică și tehnico-științifică dintre cele 
două țări, apreciindu-se că este ne
cesar ca. în spiritul înțelegerilor la 
cel mai înalt nivel, al acordului- 
program de lungă durată, să se ac
ționeze necontenit pentru identifica
rea de noi posibilități de extindere și 
aprofundare a colaborării economice 
reciproce. îndeosebi pe calea coope
rării și specializării in producție.

Extinderea colaborării intre asociațiile 
de prietenie româno - sovietice

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
S. Morcovescu transmite : La Casa 
prieteniei din Moscova a fost semnat 
planul de colaborare între Asociația 
de prietenie \ româno-sovietică și 
Asociația de prietenie sovieto-româ- 
nă. în care sint stabilite direcțiile 
principale ale conlucrării organiza
țiilor de prietenie din cele două țâri 
pe perioada pînă in 1990.

In cuvîntările rostite cu acest pri
lej s-au reliefat cursul mereu as
cendent al legăturilor de prietenie 
și colaborare dintre România și

Uniunea Sovietică, rolul determinant - 
pe care l-au avut în această direcție 
întilnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., subliniindu-se 
interesul cu care ambele 
teaptă apropiata vizită în 
a secretarului general al 
P.C.U.S.

totodată 
părți aș- 
România
C.C. al

y

Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

Campanie a forțelor iubitoare de pace din Grecia
ATENA. — în Grecia a început 

decada acțiunilor de primăvară în 
favoarea păcii, care se desfă
șoară sub devizele „Pentru o Eu
ropă fără armament nuclear, pen
tru o Grecie fără baze militare 
străine", „Pentru dezarmare, dez
voltare. viață".

In cadrul acestei vaste campanii 
a forțelor iubitoare de pace, în

de 
pe

Grecia se vor desfășura sute 
acțiuni în orașe și localități de 
tot teritoriul țării. Se vor orga
niza manifestații și mitinguri, con- 

1 certe ale păcii, concursuri de de
sene ale copiilor, expoziții de fo
tografii. menite să mobilizeze o- 
pinia publică din Grecia pentru 
acțiuni ferme în favoarea păcii, 
pentru securitate și dezarmare.

Mișcarea Pugwash militează 
pentru înlăturarea primejdiei nucleare

VARȘOVIA. — La Varșovia a 
. avut loc o ședință festivă a parti- 
l cipanților la mișcarea Pugwash, 

dedicată aniversării a 30 de ani 
ț de la data fondării acestei orga-

siunii în relațiile dintre 
Vorbitorii au subliniat că 
principal al mișcării este 
pentru împiedicarea izbucnirii unui
război nuclear și crearea în lume 
a unui climat care să excludă orice 
conflict armat.

state, 
scopul 
lupta

Schimb de mesaje la nivel înalt
romano - zairez

KINSHASA 22 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
presedintelui-fondator a! Mișcării 
Populare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair, Mobutu Sese.Seko, 
și doamnei Bobi Ladawa.un cald sa
lut prietenesc și cele mai bune urări 
de sănătate, iar poporului zairez 
prieten urări de succese în dezvol
tarea economică si socială, de pros
peritate si pace.

Exprimînd cele mai calde mulțu
miri pentru mesaj, președintele 
Mobutu Șese Seko a spus că păs
trează in memorie impresia deose
bită din timpul întilnirilor și discu
țiilor purtate cu președintele Româ
niei 
vel 
Zair

varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. ir. numele 
său și al doamnei Bobi Ladawa, un 
cordial salut prietenesc, expresia 
sentimentelor de stimă și urări de 
sănătate și fericire personală, iar po
porului român prieten urări de suc
cese tot mai mari pe calea bunăstării 
și prosperității.

Schimbul de mesaje a avut loc 
cu prilejul primirii de către șeful 
statului zairez a tovarășului Miu 
Dobrescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., reprezentantul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la festivitățile or
ganizate cu ocazia celei de-a 
aniversări a creării Mișcării 
lare a Revoluției din Zair.

In cadrul întîlnirii au fost
date unele aspecte ale dezvoltării 
relațiilor economice și politice din
tre România și Zair.

XX-a 
Popu-

abor-
cu prilejul recentei vizite la ni- 
înalt întreprinse în Republica 
și a rugat să se transmită to-

întrevederi la Beijing prilejuite
de vizita președintelui R. P. D. Coreene

Vizita in Tunisia a delegației U.T.C.
Primirea conducătorului delegației U.T.C. de către 

președintele Comitetului Executiy al O.E.P.
TUNIS 22 (Agerpres). — Un cor

dial schimb de mesaje de prietenie 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general a! Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a avut loc cu 
prilejul primirii, la Tunis, a tovară
șului Nicu Ceaușescu. membru su
pleant ai Comitetului Politic Execu
tiv ăl C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al C.C, al U.T.C., de către președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P.

Au fost abordate o serie de as
pecte actuale ale vieții internaționa
le. îndeosebi ale situației din Orien
tul Mijlociu.

★
In cadrul vizitei întreprinse în

Tunisia, delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de tovarășul 
Nicu Ceaușescu. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., a avut convorbiri cu 
Hamed Karoui, ministrul tineretului 
și sporturilor, Beji Rached. secretar 
general al Uniunii Tunisiene a Orga
nizațiilor de Tineret, cu reprezentanți 
ai Tineretului Socialist Desturian și 
ai altor organizații și organisme de 
tineret din această țară, evaluîn- 
du-se stadiul actual al raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre ti
neretul român și tineretul tunisian. 
S-a convenit să se acționeze, și în 
viitor, pentru extinderea și diversi
ficarea acestor raporturi.

DECLARAȚIE

i nizații internaționale. în cadrul 
I ședinței au fost discutate proble- 

mele dezarmării și diminuării ten-
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Reuniune consacrată creării unei zone denuclearizate 
în nordul Europei

COPENHAGA. — In orașul da
nez Aarhus s-au deschis, lu'crările 
unei conferințe internaționale a 
reprezentăriț|Kț orttselOTrTibrt. idin. . 
Danemarca, Suedia, Norvegia și 
Fj-nlanda consacrata creării unei, 
zone denuclearizate în nordul Eu-
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BEIJING 22 (Agerpres). — Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei Cen
trale Consultative a P. C. Chinez, a 
conferit la Beijing cu Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
R. P. D. Coreene, aflat în vizită ofi
cială in R. P. Chineză. Cu acest pri
lej, părțile s-au informat reciproc 
asupra situației interne din cele 
două țări. Au fost examinate, tot
odată, probleme internaționale de 
interes comun, transmite agenția 
China Nouă.

Luînd cuvîntul la banchetul oferit 
în onoarea președintelui Kim Ir Sen, 
Li Xiannian, președintele R. P. Chi
neze, a apreciat că această vizită va 
contribui la adincirea prieteniei și 
unității dintre'cele două partide, țări 
și popoare. Vorbitorul a evocat efor
turile statornice, numeroasele idei și 
propuneri ale P.M.C. și Guvernului 
R. P. D. Coreene pentru reducerea

tensiunii și asigurarea stabilității în 
Peninsula Coreeană și pentru reuni
ficarea independentă și pașnică a 
Coreei.

La rîndul său, Kim Ir Sen a de
clarat că vizita sa reprezintă un pri
lej important pentru întărirea și dez
voltarea pe mai departe a prieteniei 
tradiționale și a solidarității dintre 
popoarele coreean și chinez. După ce 
a reamintit demersurile R. P. D. Co
reene pentru reunificarea indepen
dentă și pașnică a Coreei, vorbitorul 
a precizat că recent a fost prezentată 
o propunere pentru convorbiri poli
tice și militare la nivel inalt intre 
Nord și Sud, susținînd, în același 
timp, necesitatea transformării Pen
insulei Coreene într-o zonă a păcii, 
lipsită de arme nucleare. Vorbitorul 
a evidențiat importanța pe care o 
capătă în condițiile actuale pentru 
umanitate preintîmpinarea războiu
lui și menținerea păcii.

COMUNA
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dată publicității De
clarația comună sovieto-vietnameză, 
adoptată la încheierea vizitei oficiale 
de prietenie efectuate in Uniunea 
Sovietică de Nguyen Van Linh. se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Vietnam.

In document, conducătorii P.C.U.S. 
și P.C. din Vietnam exprimă hotă- 
rirea partidelor respective de a ex
tinde colaborarea la diferite niveluri, 
evidențiind hotârirea lor de a co
labora activ pentru întărirea păcii și 
securității în lume, solidaritatea cu

SOVIETO-VIETNAMEZĂ
lupta popoarelor pentru indepen
dență națională și progres social.

Uniunea Sovietică și Vietnamul 
consideră necesară căutarea unor 
căi în vederea reglementării aspec
telor internaționale ale problemei 
kampuchiene prin mijloace politice, 
care ar trebui să țină seama de rea
litățile din regiune, cu participarea 
într-o formă sau alta a tuturor păr
ților interesate.

Declarația relevă, totodată, dorința 
celor două țări de a normaliza și îm
bunătăți relațiile cu R. P. Chineză.

Acord 
româno-iugoslav 

privind extinderea colaborării 
în utilizarea potențialului 
hidroenergetic al Dunării

BELGRAD 22 (Agerpres). — La 
Belgrad au fost încheiate Acordul 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România si Consiliul Executiv Fe
deral al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia privind extinderea, 
în continuare, a colaborării în scopul 
utilizării potențialului hidroenergetic 
al Dunării și Convenția privind ex
ploatarea si întreținerea sistemelor 
hidroenergetice si de navigație Por
țile de Fier I si II. Documentele au 
fost semnate în numele guvernului 
român de loan Avram, ministrul e- 
nergiei electrice, iar in numele Con
siliului Executiv Federal al R.S.F.I. 
de Andrei Otvirk. președintele Co
mitetului Federal pentru Energetică 
si Industrie.

Pentru realizarea prevederilor a- 
cordului între întreprinderea Elec- 
trocentrale Porțile de Fier — Dro- 
beta-Turnu Severin si întreprinderea 
Hidroelectrana Djerdap — Kladovo 
s-au încheiat contractele privind va
lorificarea superioară a potențialu
lui hidroenergetic al Dunării în ve
derea creșterii producției de energie 
electrică la Porțile de Fier I si rea
lizarea unor capacități energetice su
plimentare la Porțile de Fier II.

Cu ocazia semnării- documentelor, 
ministrul român al energiei electri
ce a fost primit de Ianez Zemliarici, 
vicepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F.I.

Solidaritate activă cu lupta de eliberare 
a poporului namibian

Intervenția reprezentantului României
la sesiunea extraordinară a Consiliului O.N.U. pentru Namibia

Negocierile sovieto-americane 
Geneva

lui și armamentelor strategice ofen
sive. După cum relatează agenția 
T.A.S.S., reuniuni și discuții deose
bit de intense au loc în cadrul gru
pului care se ocupă de problemele 
rachetelor cu rază medie de acțiune.

de la
GENEVA 22 (Agerpres). — în 

tima săptămînă, în cadrul negocie
rilor sovieto-americane privind ar
mamentele nucleare și cosmice, au 
continuat discuțiile în grupele care 
se ocupă de problemele rachetelor 
cu rază medie de acțiune, Cosmosu-

ul-

O INIȚIATIVĂ A GRUPULUI CELOR ȘASE STATE SEMNATARE

LUANDA 22 (Agerpres). — în ca
pitala Angolei continuă lucrările se
siunii extraordinare a Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, organizată 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani de 
la înființarea acestui organism de 
către Adunarea Generală. Sesiunea 
este consacrată examinării situației 
din Namibia în vederea grăbirii ac
cesului acestui teritoriu la indepen
dență.

Luind cuvintul în cadrul dezbateri
lor generale, reprezentantul Româ
niei a relevat că deteriorarea conti
nuă a situației din Namibia și din 
Africa australă reclamă din partea 
O.N.U., a întregii comunități inter
naționale acțiuni hotărite, de natură 
să ducă la îndeplinirea obligației 
solemne pe care organizația mondia
lă și-a asumat-o incă din anul 1966, 
aceea de a înlătura regimul de ocu
pație al R.S.A. din Namibia și de a

acorda întreaga asistență poporului 
namibian in lupta sa pentru auto
determinare și independență.

Subliniind preocuparea deosebită 
a României, a poporului. român față 
de încordarea gravă creată în Africa 
australă ca urmare a ocupării ilegale 
a Namibiei de către regimul sud- 
african, față de încercările acestuia 
de a împiedica afirmarea dreptului 
la existență liberă și suverană al po
porului namibian, au fost reafirmate 
sprijinul activ și solidaritatea mili
tantă a României cu lupta de elibe
rare a poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O., pentru dobîn- 
direa independenței naționale.

Delegația română a cerut. în ace
lași timp, ca R.S.A. să pună capăt 
politicii de apartheid și tuturor acte
lor agreșive de subversiune și desta
bilizare ' împotriva țărilor africane 
vecine independente.

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO-UNGARE

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — La 
Budapesta au avut loc convorbiri 
între Ilie Văduva, ministrul român 
al comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și Veress 
Peter. ministrul comerțului ex
terior al R. P. Ungare. Au fost 
examinate stadiul actual al schim
burilor comerciale, precum si po
sibilitățile de extindere si am
plificare în continuare a relațiilor 
economice dintre oele două țări, de 
folosire a unor noi forme de colabo
rare și cooperare economică reciproc 
avantajoase.

Cei doi miniștri au convenit mă
suri concrete pentru lărgirea livră
rilor reciproce de mărfuri în acest 
an și în perioada următoare și pen
tru identificarea domeniilor de in
teres pentru cooperarea economică 
dintre cele două țări.

Ministrul român a fost primit de 
Marjai Jozsef, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare.

CAPRICIILE 
VREMII

, Temp^mturi șcăzgțe și căderi 
de zăpada în Austria 

și Iugoslavia
VIENA 22 (Agerpres). — în Aus

tria se semnalează o vreme deosebit 
de rece, mai ales în partea vestică 
a țării, unde mercurul termometrelor 
a scăzut sub zero grade și s-au pro
dus căderi de zăpadă. La Viena a 
plouat fără întrerupere timp de trei 
zile, informează agenția E.F.E.

BELGRAD 22 (Agerpres). —*In 
ultimele zile, în R.S.F. Iugoslavia 
s-au înregistrat furtuni și tempera
turi neobișnuit de scăzute — trans
mite agenția Taniug. în Munții 
Bijelasnica (Bosnia și Herțegovina) 
viteza vîntului a atins 100 km/h, 
solul a fost acoperit cu un strat de 
zăpadă de 5 cm, iar temperaturile 
au coborit pînă la minus 5 grade. 
In regiunile muntoase din estul și 
centrul țării continuă să ningă pe 
alocuri, iar ploile provoacă daune 
materiale. In zonele de vest și cen
trale ale Republicii Serbia s-au în
registrat revărsări de rîuri, fiind 
inundate locuințe, șosele și suprafețe 
cultivate — transmite agenția iugo
slavă de știri.

POLITICA REGIMULUI DE LA PRETORIAALE DECLARAȚIEI DE LA DELHIropei și interzicerii ancorării de 
nave avind arme nucleare la bord i 
în porturile regiunii. La confe- ’ 
rință. .participă merfibri 4r Cotiși-l 
iiilnr mijniz'înaîp activiști aî mis- /
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îiilor municipale, activiști ai miș
cărilor pentru pacfc, ai organizații
lor sindicale din țările nordice.'

M l>
hi

Noua Zeelandă se opune testării armelor nucleare 
în Pacificul de Sud

WELLINGTON. — Primul mi
nistru al Noii Zeelande. David 
Lange, a reafirmat opoziția gu
vernului său față de experiențele 
nucleare franceze din Pacific, după 
anunțarea noului test efectuat de 
Franța în Atolul Mururoa. Pre
mierul neozeelandez a reafirmat

că această acțiune contravine po
ziției statelor din regiune, care se 
opun folosirii Pacificului de Sud 
ca poligon de testare a armelor 
atomice și se pronunță pentru res
pectarea Tratatului privind denu- 
clearizarea Pacificului de Sud.

? s, >.-■ MV
Grupul celor șase state semnatare 

ale Declarației de la Delhi pentru 
pace și dezarmare a dat publicității 
un document în care se pronunță 
pentru depunerea de către U.R.S.S. 
și S.U.A. a unor noi eforturi îndrep
tate spre încheierea cu succes a ne
gocierilor de la Geneva, transmit 
agențiile de presă. Documentul, di
fuzat in capitalele țărilor respec
tive, reclamă eliminarea totală a 
armelor nucleare din întreaga lume 
și încetarea tuturor experiențelor cu 
arme atomice, pentru ca omenirea să 
nu mai fie amenințată cu distru-

(dtn ăcțuălîtățeă ^QUTÎcȚ)

MAREA BRITANIE: £) / p HOU la urne
După opt ani de guvernare neîn

treruptă, cabinetul conservator con
dus de premierul Margaret Thatcher 
își încearcă șansele pentru obținerea 
unui al treilea mandat, chemind an
ticipat electoratul la urne. Dizolva
rea Camerei Comunelor a avut loc 
la 18 mai, iar scrutinul a fost fixat 
pentru ziua de 11 iunie. Ca urmare, 
campania în vederea alegerilor a și 
fost declanșată, partidele politice 
prezentîndu-și, sub diverse forme, 
programele, ce vor fi completate și 
extinse prin cuvîntări rostite în zeci 
și sute de reuniuni electorale, care 
vor umple spațiul zilelor care au mai 
rămas.

Judecind după pronosticurile agen
țiilor de sondare a opiniei publice, 
cele mai mari șanse pare să le aibă, 
in continuare, partidul conservator 
aflat la putere. De altfel, primul mi
nistru a și ales — după părerea pre
sei — momentul considerat „cel mai 
favorabil", cind — așa cum scrie zia
rul „TIMES" „laburiștii nu și-au 
revenit incă din starea lor de con
fuzie", iar alianța liberalo—social-de
mocrată „va duce bătălia alegerilor 
fără să fie pe deplin pregătită".

Cu ce se prezintă conservatorii în 
alegeri ? La conferința de presă în 
cadrul căreia liderul partidului, Mar
garet Thatcher, a prezentat manifes
tul electoral s-a arătat că, pe plan 
economic, conservatorii vor avea ca 
prim obiectiv combaterea inflației și 
continuarea programului de denațio- 
nalizare a întreprinderilor (din 1980 
și pînă în prezent — evidențiază 
agențiile de presă — au fost dena- 
ționalizate peste o treime din între
prinderile de stat). In ceea ce pri
vește tabloul realizărilor din cei opt 
ani de guvernare (timp in care parti
dul conservator a dispus in parla
ment de o majoritate confortabilă), 
acesta cuprinde redresarea econo
miei și a finanțelor țării, reducerea 
inflației, diminuarea deficitului buge
tar, stabilizarea lirei sterline, o oare
care micșorare a numărului șome
rilor, iar pe plan internațional — o 
participare sporită față de perioade 
anterioare.

Desigur, toate aceste puncte de la 
capitolul „realizări" ale conservatori
lor sint prezentate în cu totul altă 
lumină de reprezentanții partidelor 
de opoziție. De exemplu, laburiștii 
arată că problema „redresării ech- 
nomiei", de care amintește guvernul, 
se referă doar la unele perioade din 
anii de guvernare conservatoare, ani 
care, în marea lor majoritate, s-au 
caracterizat prin „marasm economic" 

— după cum scrie revista ..LABOUR 
WEEKLY". Și în ceea ce privește șo-

majul, optica laburiștilor și a celor
lalte partide de opoziție este alta, ei 
stăruind asupra faptului că din 1979, 
de cind conservatorii au venit la pu
tere, și pînă in prezent numărul șo
merilor s-a triplat. Opoziția recu- • 
noaște că, in ultimele luni, cifra șo
merilor a scăzut cu cîteva sute de 
mii, dar, in același timp, subliniază 
că la sfirșitul lunii aprilie datele 
oficiale indicau, totuși, un număr 
de 3 107 128 șomeri, ceea ce repre
zintă procentul cel mai ridicat din 
rîndul populației active pe ansamblul 
țărilor capitaliste dezvoltate. Mani
festul electoral al laburiștilor preco
nizează, în cazul venirii lor la putere, 
reducerea numărului șomerilor cu un 
milion in decurs de doi ani. Același 
manifest nu mai prevede insă eta
tizarea industriilor denaționalizate.

Cit privește „reducerea cheltuieli
lor bugetare*’ efectuate de conserva
tori, liderul laburist Neil Kin
nock. arăta, in cadrul unei dezba

teri parlamentare, că în spatele ei 
se ascunde „micșorarea dramatică a 
cheltuielilor sociale, pentru sănătate 
și invățămint". Programul laburist 
prevede combaterea sărăciei și mă
suri in scopul ameliorării situației 
pe plan social.

În aceeași ordine de idei, în ziarul 
„GUARDIAN", David Owen, liderul 
partidului social-democrat, și David 
Steel, liderul partidului liberal, 
scriau : „Realitatea este că economia 
Marii Britanii înregistrează acum 
ritmuri de creștere, niveluri de cali
ficare și de salarizare inferioare ce
lor ale principalilor noștri concu- 
renți", conchizind că un șir de as
pecte ale situației economice și so
ciale „oferă chipul unei societăți care 
nu-și poate soluționa problemele". 
La rindul său, David Jenkins, se
cretarul general al Consiliului sindi
catelor din Tara Galilor, arăta că 
„imaginea unei țări prospere, așa cum 
o prezintă autoritățile conservatoare, 
nu poate ascunde faptul că societa
tea britanică este marcată de pro
funde inegalități". Chiar și săptămi- 

. naiul de orientare conservatoare 
„SUNDAY TIMES" zugrăvește un 
tablou in care se pot distinge multe 
umbre : „Noi, britanicii — scrie pu
blicația londoneză — sintem astăzi 
mai divizați ca oricind în ultimii 50 
de ani. A crescut în special inechi
tatea socială. S-a adincit prăpastia 
dintre șomeri și cei ce au de lucru ; 
nordul și 
două țări 
conflictele 
principala 
diene".

Evident, în afara aspectelor econo-

sudul s-au transformat in 
diferite ; s-au intensificat 

sociale, care constituie 
realitate a vieții coti-

mice și sociale, un loc important in 
campania electorală ii ocupă proble
mele apărării. In acest domeniu, po
zițiile adoptate de principalele două 
partide sint clare. Laburiștii se pro
nunță pentru lichidarea armelor nu
cleare din arsenalul britanic, pentru 
îndepărtarea rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune de pe terito
riul țării și pentru renunțarea 
programul ~ 
zare a : 
nucleare 
servator 
mul laburist, apreciind că acesta 
lăsa Marea Britanie fără apărare", 
insistind pentru menținerea și mo
dernizarea sistemului de armamente 
nucleare 
tă linie, 
de altfel 
peni din 
rie de obiecții în legătură cu posi
bilitatea realizării unui acord sovie- 
to-american privind eurorachetele, 
ceea ce, după cum se știe, a stirnit 
nemulțumiri în rîndul opiniei pu
blice. Ținînd însă seama de apro
pierea alegerilor și cunoscînd pulsul 
cercurilor largi populare din Marea 
Britanie, care cer cu hotărire lichi
darea tuturor armelor nucleare din 
Europa și din lume. Ministerul de 
Externe britanic a adoptat o poziție 
ceva mai flexibilă, arătind că guver
nul Thatcher ar accepta atît elimi
narea rachetelor cu rază 
acțiune, cit și a celor cu 
scurtă de acțiune (dubla 
zero"), „cu condiția să fie 
securitatea N.A.T.O.".

În programul său electoral, alianța 
liberalo—social-democrată preconi
zează menținerea armei nucleare, dar 
la cel mai scăzut nivel posibil, și se 
pronunță pentru renunțarea la pro
iectul „Trident**.

P. C. din Marea Britanie a dat zi
lele acestea publicității programul 
său electoral, document care prezin
tă principalele direcții ale lupte; co
muniștilor britanici "împotriva șoma
jului. pentru democratizarea vieții 
social-politics a tării. împotriva ex
ploatării oamenilor muncii de către 
marele capital. pentru asigurarea 
păci: si destinderii. P. C. din Marea 
Britanie va prezenta candidați în 19 
districte electorale, iar in celelalte 
districte va sprijini pe candidatii la
buriști.

În ce direcție va înclina balanța în 
alegeri este, desigur, dificil de pre
cizat. Mai ales că in multe cazuri 
decizia unor largi categorii de alegă
tori se conturează abia in ultima 
clipă.
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gerea. „După primul nostru apel — 
se spune in document — am observat 
cu satisfacție reluarea dialogului pe 
teme nucleare și spațiale : acum, 
negocierile se află intr-un moment 
crucial. în care există posibilitatea 
realizării unui acord, cei puțin re
feritor la Europa". „Un acord pri
vind eliminarea din Europa a rache
telor nucleare cu rază medie de 
acțiune ar avea o semnificație deo
sebită, căci s-ar trece un impor
tant prag psihologic, pină în pre
zent .nedepășit".

Documentul subliniază, totuși, că 
un asemenea acord ar fi doar un prim 
pas spre atingerea obiectivului co
mun : eliminarea totală a armelor 
nucleare de pe planetă. Grupul „ce
lor șase" reiterează importanța cru
cială a măsurilor preconizate în de
clarațiile de la New Delhi și Ciudad 
de Mexico : încetarea tuturor expe
riențelor nucleare și preintîmpinarea 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic.

Declarația este semnată de șefii 
de stat sau de guvern din Argentina. 
India, Mexic, Norvegia, Suedia și 
Tanzania.

(Agerpres)

- factor de tensiune si destabilizare in sudul Africii
Acțiune armată a R.S.A. împotriva Angolei

LUANDA 22 (Agerpres). — Efecti
ve ale forțelor armate sud-africane. 
transportate in interiorul teritoriului 
angolez cu ajutorul elicopterelor, au 
atacat instalațiile unei importante 
căi ferate care făcea legătura între 
două regiuni angoleze — transmite 
agenția de presă ANGOP, citată de 
Prensa Latina. Zonele cele mai afec
tate au fost Caraculo și perimetrul 
de lingă frontiera namibiano-ango- 
leză. Scopul acțiunii a fost întreru
perea circulației feroviare intre por
tul namibian și provinciile angoleze 
Huila și Kuando-Kubango. precum 
și preluarea controlului asupra cen
trului economic Caraculo. tentativă 
care a eșuat însă, la intervenția for
țelor armate angoleze.

MAPUTO 22 (Agerpres). — Prin 
exercitarea de presiuni de natură 
economică și militară asupra țărilor 
africane vecine, regimul sud-african 
se prezintă drept cel mai important 
factor de destabilizare a situației 
din sudul Africii, a arătat, intr-un 
interviu, președintele Mozambicului. 
Joaquim Chissano. EI a subliniat că 
regimul de la Pretoria a amenințat 
de nenumărate ori Mozambicul cu

forța armelor. Tocmai de aceea, a 
arătat președintele mozambican, pro
blema apartheidului încetează să mai 
fie o chestiune internă a R.S.A. : în
treaga lume trebuie să adere la lupta 
pentru înlăturarea regimului de la 
Pretoria. Țările „din prima linie** 
doresc pace și libertate pentru toate 
popoarele din sudul Africii și pentru 
aceasta este necesar să se pună capăt 
ocupării ilegale a Namibiei și poli
ticii de apartheid din R.S.A.. iar re
lațiile dintre țările regiunii să se 
bazeze pe egalitate și respect re
ciproc.

HELSINKI 22 (Agerpres). — Gu
vernul Finlandei a înaintat parla
mentului spre aprobare proiectul 
unei legi privind întreruperea legă
turilor economice și comerciale cu 
regimul rasist de la Pretoria. Con
form acestui document, exporturile 
finlandeze în R.S.A. și Namibia, ca 
și importurile din această tară vor fi 
întrerupte la începutul lunii iunie. 
In document se subliniază necesita
tea unor măsuri ferme de presiune 
asupra regimului rasist în vederea 
eliminării sistemului de apartheid și 
pentru a contribui la accesul la 
independență al Namibiei.

la 
1 „Trident" de moderni- 
submarinelor cu rachete 
la bord. Guvernul con- 
însă a denunțat progra- 

„ar

britanice. Mergînd pe aceas- 
cabinetul de la Londra, ca 
și alți parteneri vest-euro- 
N.A.T.O., a ridicat și o se-
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SESIUNE. Cea de-a 7-a sesiune
Conferinței Națiunilor Unite 

pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) va începe la 9 iulie, 
la Geneva. Vor fi analizate proble
me stringente ale actualității, cum 
sint criza datoriilor externe ale 
țărilor in curs de dezvoltare, evo
luția prețurilor la materiile prime 
și creșterea tendințelor protecțio- 
niste din comerțul mondial.

cu propunerea creării unui comitet 
avind misiunea de a acționa pentru 
găsirea căilor și modalităților de 
dezvoltare a cooperării dintre ță
rile in curs de dezvoltare in dome
niul construcțiilor.

COOPERARE. Elveția a semnat 
cu R. P. Chineză și cu Australia 
acorduri de cooperare in domeniul 
utilizării energiei nucleare in scopul 
pașnic, transmite agenția China 
Nouă. Pe baza acestor înțele
geri. Elveția va achiziționa uraniu 
din cele două țări, furnizîndu-le 
acestora, in schimb, echipament 
pentru centrale nucleare.

DEMISIE. Partidul „Shinui" 
(Schimbarea), libera! de centru, a 
hotărit să se retragă din guvernul 
de uniune națională din Israei. 
Decizia in acest sens a fost adopta
tă în cadru: unei reuniuni a Comi
tetului național al partidului după 
demisia unicului reprezentant în 
guvern al acestei formațiuni po
litice. Aamon Rubinstein, din func
ția de ministru a! telecomunicații
lor. Această demisie a Intervenit 
in semr. de protest față de opozi
ția primului ministru. Yitzhak Sha
mir. față de ideea organizării unei 
conferințe internaționale de pace 
în Orientul Mijlociu.

REUNIUNE. În capitala Cubei au 
luat sfîrșit lucrările reuniunii re
prezentanților a 20 de state in curs 
de dezvoltare dedicată cooperării 
in domeniul construcțiilor. Reuniu
nea s-a desfășurat sub egida 
„Grupului celor ’77“ și s-a soldat

DECLARAȚIE. R.P.D. Coreeană 
a condamnat încercările Coreei de 
Sud de a împiedica dialogul între. 
Nord și Sud și reunificarea țării 
— transmite agenția A.C.T.C. La 
o întrunire extraordinară. Comite
tul pentru reunificarea pașnică a 
patriei al R.P.D. Coreene a exami
nat măsurile necesare în condiții
le cind autoritățile sud-coreene se 
situează pe poziția de a nega dia
logul și reunificarea. O declarație 
adoptată la reuniune cere Coreei 
de Sud să abandoneze această po
ziție.

ORGANIZAȚIA MONDIALA A 
SĂNĂTĂȚII a dat publicității un 
comunicat in capitala Qatarului in 
care se relevă că ocuparea terito
riilor arabe de către Israel contri
buie la deteriorarea condițiilor sa
nitare in zonele respective — in
formează agenția M.A.P. In docu
ment se arată că O.M.S. ișl mani
festă profunda îngrijorare față de 
neglijența Israelului in materie de 
servicii sanitare elementare și față 
de lipsa lui de preocupare de a în
griji instituțiile spitalicești sau de 
a construi altele noi in teritoriile 
ocupate Această atitudine va avea 
grave repercusiuni asupra situa
ției sanitare, sociale și psihologice 
a populației — precizează comuni
catul O.M.S.

ÎNGRIJORARE Intr-un docu
ment dat publicității la Paris. Co
mitetul național francez pentru 
copii și-a exprimat îngrijorarea in

legătură cu extinderea gravului fe
nomen de drogare in rindul școla
rilor. Se estimează că circa 14 000 
de copii sub vîrsta de 13 ani se 
droghează. Potrivit statisticilor pu
blicate de Ministerul Sănătății, pes- 

'te un milion de persoane consumă 
stupefiante în Franța.

UN VAS PETROLIER, navigind 
sub pavilionul Qatarului, a fost 
lovit, vineri, la 250 km nord-vest 
de coasta Bahreinului. de rachete 
de origine necunoscută, a informat 
compania de asigurări Lloyd's, cita
tă de agenția E.F.E. Trei membri ai 
echipajului au fost răniți.

MANIFESTARE. In cadrul ma
nifestărilor organizate în Statele 
Unite cu prilejul împlinirii a 200 
de ani de la elaborarea și adopta
rea Constituției americane, in ca
pitala S.U.A. s-a desfășurat în 
această săptămînă simpozionul in
ternațional intitulat „Originile Con
stituției — drepturi și responsabili
tăți". Ideea centrală a manifestării 
este legată de examinarea aplicării 
și interpretării continue a Consti
tuției. a rolului ei de simbol și 
factor unificator al națiunii.

ARMATA POPULARA SANDI
NISTA a provocat forțelor merce
nare contrarevoluționare impor
tante pierderi în oameni și tehnică 
de luptă, în momentul în care aces
tea din urmă încercau pe diferite 
direcții să preia controlul asupra 
localităților San Pedro del Norte 
și Nueva Guinea — din departa
mentul Zelaya, Wiwili și Pantasma 
— din departamentul Jinitega și 
Quilali — din departamentul Nue
va Segovia — transmite agenția 
Prensa Latina.

MISIUNILE NAVETELOR SPA
ȚIALE AMERICANE nu vor fi re
luate înainte de luna iunie, anul 
viitor, a anunțat James Fletcher, 
director general al N.A.S.A. El a 
precizat că anunțarea datei exacte 
a viitoarei lansări va depinde de 
rezultatele testării minuțioase a 
componentelor navetei, de progre
sele in pregătirea echipajului și de 
livrările unor sisteme auxiliare.

După cum se știe, programul spa
țial american cu personal uman la 
bord a fost sistat după catastrofa 
navetei „Challenger", din .ianuarie 
anul trecut, in urma căreia au pie
rit toți cei șapte astronauți mem
bri ai echipajului.

ȘOMAJ. Numărul celor fără un 
loc de muncă a crescut în Spania 
in primele 3 luni ale anului cu 
încă 67 800 persoane. Potrivit ulti
melor statistici date publicității la 
Madrid, numărul total al șomerilor 
din această țară a ajuns la 3 011 300 
persoane, reprezentin.d 21.5 Ia sută 
din forța activă de muncă a popu
lației. Acesta este cel mai ridicat 
nivel al șomajului în Spania.

NAVIGAȚIE CU AJUTORUL 
CALCULATORULUI. In cabina de 
comandă a navei norvegiene „Roșa 
Tukano". care efectuează ruta Pe
ninsula Scandinavică — America de 
Sud, nu există nici o hartă. Toate 
informațiile privitoare la navigație 
sint introduse incă de la plecare 
in memoria unui calculator. Pe 
display „se scoate" imaginea hărții 
la scara dorită împreună cu ima- 
ginea-simbol a navei in cursă. Cind 
harta „se sfirșește", calculatorul 
prezintă următoarea rută a navei.

PRIMARUL ORAȘULUI VIENA 
a anunțat interzicerea fumatului in 
clădirea primăriei capitalei austrie
ce, atît pentru funcționari, cit și 
pentru petiționari. El a arătat că 
fumul de țigară creează in încăperi 
închise o atmosferă dăunătoare să
nătății oamenilor.

ACTE DE VIOLENȚA. In Irlanda 
de Nord continuă actele de violen
tă săvîrșite de organizații extre
miste. Ultima victimă : un căpitan 
al forțelor armate britanice, ucis 
in comitatul nord-irlandez Tyrone. 
Ofițerul, care aparținea așa-numi- 
tului regiment de apărare din 
Ulster, a fost asasinat in urma or
ganizării unei ambuscade de către 
elemente extremiste,' rămase nei
dentificate. Aceasta este cea de-a 
45-a persoană asasinată în Ulster 
de la începutul anului.
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