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DESFĂȘURATĂ LA INVITAȚIA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ieri s-a încheiat
VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE

A TOVARĂȘULUI MIHAIL
5

GORBACIOV
Dialogul la cel 

mai înalt nivel dă 
o largă perspectivă 

relațiilor 
româno-sovietice, 

conlucrării 
multilaterale 

dintre partidele 
și popoarele 

noastre, 
în interesul 

ambelor țări, 
al cauzei 

socialismului, 
progresului și păcii

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Convorbirile oficiale dintre tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mihail Gor- 
baciov, secretar general ai Comitetu
lui Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, s-au încheiat, 
miercuri, 27 mai, la Palatul Consi
liului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov au relevat 
cu satisfacție caracterul rodnic al 
schimburilor de păreri pe care le-au 
avut, în aceste zile, la București, 
intr-o atmosferă de caldă prietenie, 
înțelegere și stimă reciprocă. A fost 
subliniată importanța deosebită a în

Ceremonia plecării din Capitală
Miercuri după-amiază s-a înche

iat vizita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o în țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Mihail Sergheevici 
Gorbaciov. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele rodnice ale convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov, vizita înaltului 
oaspete a reprezentat o nouă și im
portantă manifestare a prieteniei și 
colaborării româno-sovietice, cu 
vechi și bogate tradiții, dintre țări
le. partidele și popoarele noastre, un 
moment de seamă în întărirea și 
aprofundarea acestor raporturi, spre 
binele comun al cauzei socialismului 
și păcii in lume.

Ceremonia plecării distinsului 
oaspete a avut loc pe aeroportul 
Otopeni, împodobit festiv. Deasupra 
salonului oficial se aflau portretele 
lovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Mihail Gorbaciov, în
cadrate de drapelele de stat ale celor 
două țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Raisa Gorbaciova au 
sosit împreună la aeroport.

Un mare număr de oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții 
bucureștene au venit la aeroport să 
salute pe cei doi conducători, în- 
timpinîndu-i la sosire cu vii și în
delungi aplauze, cu puternice urale. 
S-a ovaționat pentru întărirea și 
dezvoltarea prieteniei româno-sovie
tice, s-a scandat, minute in șir, 
..Ceaușescu—Gorbaciov". Cei pre- 
zenți și-au exprimat astfel satisfac
ția pentru rezultatele noului dialog 
la nivel înalt româno-sovietic, care 
a îmbogățit și mai mult cronica 
relațiilor dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Erau prezenți membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor organizații de masă 
și obștești, generali, alte persoane 
oficiale.

Pe aeroport se aflau ambasadorul 
României la Moscova și ambasado
rul Uniunii Sovietice la București, 
precum și membri ai ambasadei.

A fost de față ambasadorul R. D. 
Germane la București.

Ceremonia plecării a început prin 
prezentarea onorului de către o gar
dă militară. în continuare au fost 
intonate imnurile de stat ale Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste 
și Republicii Socialiste România. In 
semn de salut s-au tras 21 de salve 
de artilerie.

țelegerilor convenite, exprimîndu-se 
convingerea că, pe baza lor. se va 
realiza o conlucrare tot mai strînsă 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, se va asigura dezvoltarea și 
mai puternică a colaborării și coo
perării dintre România și U.R.S.S. 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și in alte sec
toare de. activitate, șe va întări pe 
mai departe prietenia tradițională 
dintre popoarele noastre. Totodată, a 
fost manifestată încrederea că, îh 
spiritul celor discutate, România și 
Uniunea Sovietică vor conlucra tot 
mai activ pe arena mondială, contri
buind, prin eforturi comune, la afir

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov au trecut în re
vistă garda d? onoare.

Tovarășul Mihail Gorbaciov și to
varășa Raisa Gorbaciova și-au luat 
rămas bun de la persoanele oficiăle 
române venite să-i conducă.

Pionieri români și sovietici au ofe
rit tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov, tovarășelor Elena 

marea fermă a politicii de dezarma
re și pace, la instaurarea in Europa 
și în întreaga lume a unui climat de 
destindere, securitate, încredere și 
largă cooperare.

S-a apreciat că promovarea susți
nută a colaborării româno-sovietice, 
atît pe tărim bilateral, cît și în sfera 
vieții internaționale, corespunde De 
deplin intereselor și aspirațiilor țări
lor și popoarelor noastre, este în fo
losul și spre binele lor’ slujește cau
zei generale a socialismului, progre
sului și păcii în lume.

La încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, 
încă o dată, că vizita oficială de 
prietenie pe care tovarășul Mihail

Ceaușescu și Raisa Gorbaciova bu
chete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la persoanele oficiale 
sovietice care l-au însoțit in vizita 
în țara noastră pe secretarul gene
ral al Comitetului Central al P.C.U.S.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorba

Gorbaciov a făcut-o in România se 
înscrie, prin rezultatele sale, că 
un nou moment de seamă în dezvol
tarea bunelor relații dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Tovarășul Mihail Gorbaciov a 
adresat din nou vii mulțumiri pentru 
posibilitatea oferită de a cunoaște 
munca și realizările poporului ro
mân, pentru ospitalitatea și căldura 
cu care a fost înconjurat în timpul 
șederii sale in țara noastră.

In legătură cu rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor dintre cei doi con
ducători de partid, a fost adoptat 
un comunicat comun româno-sovie- 
tic, care se dă publicității.

ciov și-au luat un călduros rămas 
bun, strîngindu-și cu căldură mîl- 
nile, imbrățișîndu-se cu prietenie. 
Cu aceeași cordialitate și-au strîns 
mîinile, s-au îmbrățișat tovarășele 
Elena Ceaușescu și Raisa Gorba
ciova.

La ora 14,55 aeronava oficială a 
decolat.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a sosit la Berlin pentru a lua parte la Consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ al statelor
participante la Tratatul de la Varșovia

BERLIN 27 (Agerpres). — Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a sosit miercuri seara la BeiTih 
pentru a lua parte la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Pe aeroportul Schonefeld, tovarășul 
Nicolae Ceaușestu a fost salutat 
cordial de tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. Au fost prezenți, de 
asemenea, alți conducători de partid 
și de stat ai R.D.G.

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-SOVIETIC
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar generai al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a efectuat o vizită 
oficială de prietenie in România, in 
perioada 25—27 mai 1987.

Tovarășul Mihail Gorbaciov și 
persoanele care l-au însoțit au parti- 
cțpat la adunarea populară consacra
ta prieteniei româno-sovietice. au 
fost oaspeții intreprinderii „23 Au
gust" din București, unde au purtat 
discuții cu consiliul oamenilor mun
cii. și au vizitat construcții noi din 
Capitală. Secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice a depus 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și patriei, pentru socialism, 
la Monumentul eroilor sovietici. A 
fost depusă o coroană de flori la Mo
numentul lui V. I. Lenin.

Pretutindeni, inaltul oaspete sovie
tic s-a bucurat de o primire deose
bit de cordială — expresie grăitoare 
a sentimentelor de trainică priete
nie, stimă și respect, de solidaritate 
frățească ce și le nutresc reciproc 
partidele și popoarele celor două țâri.

Vizita și convorbirile s-au inscris 
ca o nouă și importantă contribuție 
la întărirea prieteniei tradiționale 
româno-sovietice și a raporturilor de 
alianță și conlucrare rodnică, au dat 
expresie voinței comune de a le 
dezvolta și in viitor, in spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică, pe baza trainică 
a principiilor marxism-leninismului, 
deplinei egalități in drepturi, res
pectului independentei și suverani
tății naționale. neamestecului in 
treburile interne, avantajului re
ciproc și solidarității internaționale, 
răspunderii față de propriile popoare 
și față de interesele generale ale 
socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov s-au in
format reciproc cu privire la proble
mele actuale aie construcției socia
liste în România și in Uniunea So
vietică, au examinat pe larg stadiul 
și perspectivele dezvoltării relațiilor 
bilaterale și au făcut un amplu 
schimb de păreri asupra probleme
lor majore ale situației internațio
nale. Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale evoluției mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale în etapa actuală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat profundele transformări 
revoluționare petrecute în societatea 
românească în cele peste patru de
cenii de construcție socialistă. îndeo
sebi după cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, pe baza aplicării 
creatoare, la condițiile concrete ale 
României, a adevărurilor și legilor 
generale ale socialismului științific. 
Au fost prezentate marile realizări 
obținute în dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a societății și moderni

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-mînistru al guvernului. Ion 
Stoian. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Milea. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale. loan Totu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

★
La plecarea din București, condu

cătorul partidului și statului nostru 

zarea producției, prin introducerea 
celor mai noi cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice.

S-a relevat experiența dobîndită în 
aplicarea noului mecanism economi- 
co-financiar, a principiilor autocon- 
duoerii și autogestiunii. Au fost evi
dențiate succesele înregistrate în 
dezvoltarea agriculturii și măsurile 
adoptate pentru Înfăptuirea noii re
voluții agrare. Au fost subliniate 
preocupările Partidului Comunist 
Român și măsurile stabilite pentru 
întărirea continuă a proprietății so
cialiste, de stat și cooperatiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
fățișat pe larg acțiunile întreprinse 
pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului de făurire 3 so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre 
comunism, precum și a hotăririlor 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, care a stabilit obiective
le trecerii României la un stadiu su
perior de dezvoltare, de țară socia
listă mediu dezvoltată, ale realizării 
unei noi calități a muncii și vieții 
întregului popor. In centrul activi
tății vor sta în continuare aplicarea 
fermă a principiilor eticii și echității 
socialiste, creșterea necontenită a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului — țelul suprem al po
liticii partidului, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
expus pe larg sistemul democrației 
muncitorești-revoluționare, experien
ța acumulată în decursul oelor două
zeci de ani care au trecut de la 
crearea organismelor democratice de 
conduoere colectivă', cadrul organiza
toric creat care asigură participarea 
nemijlocită a tuturor oamenilor 
nyincii la conducerea întregii socie
tăți, la construirea socialismului cu 
poporul și pentru popor. Au fost 
prezentate măsurile politice și orga
nizatorice întreprinse pentru întări
rea și creșterea în continuare a ro
lului Partidului Comunist Român in 
organizarea și conducerea întregii 
opere de edificare a noii orînduiri.

Tovarășul Mihail Gorbaciov a pre
zentat modul in care se transpune în 
viață concepția restructurării socie
tății sovietice, în scopul folosirii cit 
mai complete a posibilităților și 
avantajelor orînduirii socialiste. Ini
țiată de către partid, această activi
tate merge în profunzime, se bucură 
de oel mai larg sprijin al maselor.

Accelerarea progresului social- 
economic oere introducerea metode
lor economice de conduoere. a ges
tiunii economice, lărgirea drepturi
lor și răspunderii întreprinderilor și 
colectivelor de muncă, dezvoltarea 
armonioasă a întreprinderilor de 
stat, cooperației și activităților indi
viduale. La aceasta contribuie, de 
asemenea, aplicarea consecventă in 
viață a principiului socialist al re
partiției după muncă, lichidarea ega
litarismului, a tuturor formelor de 
venituri ilicite și privilegiilor. Nu 
trebuie să existe discrepanță între 

a fost salutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. secretari .ai 
Comitetului Central al partidului, de 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale. organizații de masă și obștești.

Au fost'de fată ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane la Bucu
rești și membri ai ambasadei.
. Pionieri români și germani au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

soluționarea sarcinilor de producție 
și a celor sociale.

Procesele de înnoire revoluționară 
a socialismului in U.R.S.S. se ba
zează pe democratizarea profundă a 
societății. Fiecare om sovietic tre
buie să se simtă cu adevărat stă- 
pin în țara sa, să dispună de toate 
condițiile pentru dezvoltarea iniția
tivei și participării sale. P.C.U.S. 
acordă o mare importanță informării 
largi, deschise, lichidării zonelor în
chise pentru critică, înlăturării spi
ritului declarativ, formalismului, de
naturărilor birocratice, metodelor 
de comandă și ordin în conducere.

Conducătorul sovietic s-a referit 
în mod special la restructurarea 
muncii de partid, creșterea rolului 
organelor alese, controlul acestora 
asupra aparatului, sporirea exigen
ței față de calitățile profesionale și 
morale ale cadrelor, priceperea lor 
de a manifesta grijă față de intere
sele și cerințele maselor, de a ține 
seama de părerea acestora.

Scopul restructurării îl constituie 
asigurarea unei vieți mai bune oa
menilor sovietici, întărirea echității 
sociale, crearea celor mai înaintate 
forme de organizare socială, creș
terea atracției socialismului. Acest 
scop va fi realizat.

In centrul atenției convorbirilor 
s-au aflat principalele probleme ale 
relațiilor româno-sovietice, folosirea 
tuturor rezervelor și posibilităților 
existente pentru întărirea continuă 
a acestor relații. A fost exprimată 
satisfacția pentru cursul ascendent 
al raporturilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, hotărirea 
comună de a face totul pentru ca 
aceste raporturi să cunoască o dez
voltare continuă, pe multiple pla
nuri, spre binele și interesul po
porului român și al popoarelor so
vietice. In acest context, a fost sub
liniată importanța hotărîtoare a in- 
tilnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt pentru identificarea de noi căi 
de extindere și adîncire a colabo
rării politice, economice, culturale, 
științifice și în celelalte domenii. 
Dezvoltarea armonioasă a raporturi
lor româno-sovietice în toate dome
niile corespunde intereselor con
strucției socialiste în cele două țări.

A fost subliniat în unanimitate 
rolul important al conlucrării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice. S-a 
reafirmat voința reciprocă de a îm
bogăți conținutul raporturilor pe li
nie de partid la toate nivelurile, de 
a întări colaborarea ideologică. S-a 
evidențiat importanța studierii reci
proce a experienței în construcția 
socialistă.

Constatînd cu satisfacție dezvol
tarea dinațnică reciproc avantajoasă 
a colaborării în domeniile econo
mic și tehnico-științific, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov s-au pronunțat 
pentru înfăptuirea unor măsuri »i
(Continuare în pag. a III-a)
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La întreprinderea „Spumotim" din Timișoara

CĂLITĂ TE Șl PROMPTITUDINE 

în realizarea planului la export

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
- hotărîtoare pentru recolta acestui an

Nu-l găsim in biroul său pe di
rectorul întreprinderii de spume po- 
liuretanice Timișoara („Spurriotim"); 
dr. ing. Nicolae Marcu este undeva 
prin secții, așa că vizităm mai întîi 
expoziția unității, aflată in imediata 
apropiere.

In prima încăpere, mai multe ti
puri de fotolii și șezlonguri te îmbie 
să te așezi. Brevetele de invenție 
realizate în întreprindere, înrămate, 
sint așezate pe un perete care începe 
să devină neincăpător. Pe un alt pe
rete, citeva grafice concepute — și 
ele — cu o știință a frumosului 
prezintă unele din realizările și 
perspectivele întreprinderii. Notăm 
astfel că produsele de nivel teh
nic ridicat, care aveau o pon
dere de 78 la sută in anul 1981, 
azi au ajuns la 86 la sută, urmind 
ca pină in 1990 să reprezinte 96 Ia 
sută din totalul producției întreprin
derii ; un alt grafic ilustrează scă
derea, în medie cu 20 la sută in 
ultimii șapte ani, a consumurilor 
specifice la principalele materii 
prime.

în cealaltă încăpere a expoziției 
sînt prezentate cele mai noi din cele 
circa 300 tipuri de produse pe care 
le exportă azi întreprinderea : ar
ticole de camping, obiecte de maro- 
chinărie și altele. Nu apucăm să 
admirăm toate produsele, că apare 
un bărbat abia trecut de patruzeci 
de ani, despre care iți vine greu să 
crezi că este directorul întreprinde
rii încă de la înființarea acesteia, în 
urmă cu mai bine de 15 ani. Nu 
rezistăm tentației de a solicita inter
locutorului o scurtă trecere in re
vistă a devenirii unității : „Inițial, 
ne spune interlocutorul, constituiam 
o secție a întreprinderii „Guban“. 
Cînd am devenit unitate distinctă, 
aveam circa 250 de oameni. Acum 
sîntem de aproape cinci ori mai 
mulți șl realizăm o producție de 12 
ori mai mare, din care exportăm di
rect circa 40 la sută. Ceea ce nev a 
ajutat și ne susține în continuare 
este diversificarea neîntreruptă a 
producției, permanenta adaptare la 
cerințele pieței externe".

Astfel ajungem la subiectul prin
cipal al dialogului. „Cum se reali
zează planul la export, tovarășe di
rector ?“. „încă de la începutul lunii 
mai am îndeplinit planul pe primul 
semestru. Și nu stăm, mergem înain
te. avem contracte suficiente pentru 
tot anul P*.

Se confirmă deci. încă o dată, un 
fapt bine cunoscut : comerțul exte
rior se desfășoară mult mai sigur 
dacă are Ia bază contracte pe ter
men lung, chiar dacă produsele care 
fac obiectul acestora sînt sezoniere și 
supuse schimbărilor de la un an la 
altul. Pe această linie, notăm că 
peste 90 la sută din exporturile în
treprinderii se realizează prin con
tracte pe termen lung, de cinci ani, 
printre principalii parteneri fiind 
firme din Canada. Uniunea Sovietică, 
Suedia ș.a.

Care sînt atuuriie întreprinderii 
atunci cînd încheie asemenea con
tracte ? Respectarea cu scrupulozitate 
a calității produselor și a termene
lor de livrare, uneori chiar devan- 
sindu-le, la cererea expresă a par
tenerilor, reprezintă condiții esenția
le. Cum se pot îndeplini aceste condi
ții ? în primul rind, prin temeinica 
pregătire profesională a forței de 
muncă. Atît a celei de concepție — 
întreprinderea are două ateliere de 
proiectare produse și tehnologii noi, 
unde își are „izvorul" noul, numeroa
se invenții și inovații — cît si a celei 
de execuție. Este elocvent faptul că 
aproape jumătate din muncitori sint 
absolvenți de liceu sau de școală 
profesională, avînd un bun nivel de 
pregătire. Mai mult chiar, acțiunea 
de policalificare — începută în urmă 
cu șapte ani — cuprinde, an de an. 
In mod sistematic, un număr tot mai 
mare de muncitori. Prin aceasta se 
obține un dublu avantaj : pe de o 
parte, se creează condiții bune de 
lucru pe toată durata anului pentru 
întregul personal, ceea ce reduce 
fluctuația forței de muncă ; pe de 
altă parte, crește flexibilitatea pro
ducției, posibilitatea de adaptare ra-

Măsuri ferme
la termen

în imediata vecinătate a Centra
lei electrice de termoficare Ișalnița 
au intrat in faza finală lucrările de 
execuție a primului grup energetic 
de 150 MW din cadrul Uzinei elec
trice de termoficare Craiova II. De 
la bun început se cuvine menționat 
că utilajele și instalațiile electrice de 
bază — cazan, mori, buncăre și alte 
agregate ce intră in componenta 
acestui grup energetic — sint proto
tipuri. Realizarea, montarea și pu
nerea lor în funcțiune constituie, 
așadar, o premieră, ceea ce a impus 
și impune in continuare din partea 
proiectanților, constructorilor și mon- 
torilor eforturi și răspunderi sporite 
pe întreaga perioadă a procesului de 
execuție.

Practic. în aceste zile a început 
„numărătoarea inversă" în vederea 
punerii in funcțiune a importantului 
obiectiv energetic. Cum se desfă
șoară în prezent lucrările pe șan
tier ? Ce acțiuni, inițiative si metode 
de muncă se folosesc, astfel incit 
în luna iunie să fie pulsate pri
mele cantități de energie electrică 
in sistemul energetic național ? „In 
vederea punerii în paralel a grupu
lui s-a întocmit. în cele mai mici 
amănunte, un program comun de ac
țiune pentru toți factorii implicați, 
program coordonat nemijlocit de co
mitetul județean de partid si ale că
rui măsuri tehnico-organizatorice 
sînt duse la îndeplinire cu punctua
litate. conform termenelor stabilite, 
a ținut să precizeze Vasile Popescu, 
secretar al comitetului județean de 
partid. Ca urmare, spălarea mecani
că și chimică a cazanului de 525 tone 
pe oră, rodajul celor 6 mori de căr
bune. spălarea cu ulei a conductelor 
și a sistemului de reglaj al turbinei, 
testarea ventilatoarelor de aer si 
gaze, a preincălzitoarelor de aer. tes
tarea hidraulică a conductelor de 
păcură și altele se desfășoară în 
bune condiții, iar problemele ce apar 
— și trebuie spus că intimpinăm și 
unele greutăți inerente dacă avem 
în vedere că majoritatea utilajelor 
sînt prototipuri — sînt soluționate 
operativ. Ia fata locului".

într-adevăr. pe șantier constructo
rii, montorii șl beneficiarul muncesc 

pidă la cerințele pieței — al doilea 
argument explicind cererea mare 
de produse care poartă marca „Spu- 
motim". în sfirșit, un al treilea 
argument este acela că între
prinderea oferă permanent noi 
produse, prin diversificarea gamei 
sortimentale. Este elocvent în a- 
cest sens faptul că în produc
ția curentă se află de zece ori 
mai multe sortotipodimensiuni decit 
la înființarea unității. „Atelierul 
nostru de creație — ne spune in
ginera Maria Mihăescu. șefa atelie
rului — nu cuprinde mulți oameni, 
dar toți au o înaltă calificare, fie că 
sint ingineri textiliști, arhitecți sau 
designeri. Noi nu sîntem numai co
legi. ci adevărați prieteni, cei mai 
mulți am fost aici de la înființarea 
unității, iar in atmosfera creată par
că se nasc idei multe și bune ! Ne 
stimulează și faptul că vedem cum 
ideile «prind viață» rapid în pro
ducția întreprinderii, cum se mate
rializează in produse tot mai efi
ciente la export".

Eficienta exporturilor este ampli
ficată substanțial de faptul că o parte 
însemnată a materiilor prime este 
reprezentată de materiale recupera
bile și refolosibile. „Spumotim" este 
singurul producător de spume poliu- 
retanice din țară. Din propriile pro
cese tehnologice șl de la toți bene
ficiarii săi se recuperează integral 
materialele refolosibile și se reuti- 
lizează ca materii prime. „Secretul" 
acestei valorificări constă în apli
carea operativă in producție a in
vențiilor al căror titular este „Spu
motim". „Numai in ultimii cinci ani 
au fost brevetate 32 de invenții, din 
care se aplică deja 22, iar celelalte 
sînt in curs de implementare. In ca
drul programului de modernizare a 
producției — ne spune inginerul 
Constantin Grangure, șeful serviciu
lui tehnic. De cele mai multe ori, 
pentru aplicarea in producție a in
vențiilor este necesar sprijinul unor 
institute de cercetare și proiectare, 
în acest caz, operativitatea este con
diționată de interesul pe care bene
ficiarul 11 arată în finalizarea te
melor de cercetare de către institu
tele specializate, interes care, la noi, 
nu se rezumă la... lansarea comenzii. 
Pas cu pas, soluțiile oferite sînt 
confruntate cu realitatea din fabrică, 
se propun îmbunătățiri și redirecțio- 
nări ale efortului de cercetare, in
tr-un permanent dialog cu proiectan
tul, pină la finalizarea temei și... 
dincolo de ea".

Așadar, succesele obținute în în
deplinirea sarcinilor de export se 
dovedesc a fi un rezultat firesc, o 
recunoaștere a priceperii șl dăruirii 
în muncă a colectivului de munci
tori și specialiști din întreprindere. 
Dar rezultatele bune obținute pot fi 
amplificate. „Participăm anual, cu 
seturi de mostre, la numeroase 
tirguri și expoziții internaționale, ne 
spune directorul unității. Este bine 
că ne facem cunoscută oferta, dar 
este anormal ca reprezentanții între
prinderilor românești de comerț ex
terior să nu ne furnizeze amănunte 
in legătură cu reacția partenerilor, 
cu cerințele lor. în aceeași ordine de 
idei, cred că ar crește substanțial 
eficiența exportului dacă personalul 
Întreprinderilor specializate care se 
ocupă cu contractarea externă ar 
petrece cîteva săptămînt pe an în 
secțiile de producție ale întreprin
derii. pentru a cunoaște nemijlocit 
și detaliat capacitățile tehnice și 
productive ale acestora. S-ar evita 
astfel sub sau supraestimarea posi
bilităților pe care le avem, ceea ce 
ar fi în interesul' promovării pe 
scară tot mai largă a exportului".

Subiecte pe care le supunem aten
ției forurilor de resort.

Euqen RADULESCU 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

pentru punerea în funcțiune 
a grupului de 150 MW

in ritmuri energice, susținute, cu 
toată răspunderea, pentru respectarea 
angajamentului asumat. „Corecturi
le" eventuale sînt efectuate din mers, 
cu maximă operativitate. Un amă
nunt semnificativ : in urma demer
surilor făcute de organul județean 
de partid, pe șantier se află per
manent specialiști din institutele de 
proiectare, de la întreprinderea 
„Vulcan" și întreprinderea de ma
șini grele București, de la întreprin
derea mecanică de utilaj metalurgic 
Baia Mare, de la alte unități de 
execuție, care intervin cu prompti-

Pe șantierul Uzinei 
electrice de termoficare 

Craiova II

tudine și competentă, adoptind so
luții tehnice menite să grăbeas
că ritmul lucrărilor și, totoda
tă. să îmbunătățească parame
trii tehnici de funcționare a uti
lajelor. La moara nr. 6, aflată în 
probe, inginerul Mihai Silvestru, de 
la întreprinderea bucureșteană „Vul
can". ne spune : „Alături de benefi
ciar, constructori si montori ne aflăm 
și noi in permanentă pentru a da 
oricind este nevoie sprijin la mon
taj. Este și firesc să fie așa, intru- 
cît la Craiova se montează. în pre
mieră națională, o serie de utilaje 
energetice, cărora li se aduc la fața 
locului anumite îmbunătățiri. Bună
oară, acestei mori i s-au modificat 
lagărele și i s-a mărit capacitatea 
băii de ulei cu 35 litri, In vederea 
îmbunătățirii performanțelor, fapt ce 
implică o atentă supraveghere din 
partea noastră a derulării probelor 
de rodaj". La rindul ei, subinginera 
Elisabeta Iorga. adjunct de șef de 
brigadă, adaugă : „Beneficiarul a 
solicitat terminarea urgentă a cotei 
+ 19. pentru a putea introduce abu
rul în degazor. în consecință, o echi
pă de 26 de mozaicari, zidari și izo
latori a fost mobilizată pentru termi

brăila : Repede, dar cu deosebită grijă pentru calitate bacău: După ploi, prașilele nu pot întîrzia
în județul Brăila, comandamen

tul- pentru agricultură a stabilit ca, 
o dată cu efectuarea prașilelor, să se 
lucreze pe un front larg la irigarea 
culturilor. A intrat, de asemenea, în 
actualitate și strîngerea furajelor. 
Este, așadar, un „virf" de lucrări 
care solicită la maximum forțele. 
Am urmărit pe parcursul unei zile 
cum este organizată activitatea și 
cum se desfășoară lucrările in uni
tăți din consiliul agroindustrial 
Dudești.

Președintele consiliului, tovarășul 
Vasile Moldoveanu. ne pune în temă 
cu principala problemă : „Avem 
11 000 de hectare de culturi prăsi
toare pe care le întrețin și le irigă 
3 000 de oameni, în medie 3,5 hec
tare pe om. Da noi se muncește 
mult. Fiecare cooperator realizează 
între 200 șl 250 de norme pe an". 
Merită relevat că peste tot culturile 
sint bine îngrijite. Ne aflăm pe te
renurile cooperativei agricole Cio
rile. Tovarășul Gheorghică Chiri ță, 
primarul comunei, ne prezintă suc
cint programul zilei. „Ca să men
ținem lanurile curate și pentru a 
păstra apa în sol. facem prașilă 
după prașilă. Și ca să facem bine și 
la timp toate lucrările, mobilizăm 
pe toți locuitorii satelor la cîmp". 
Aceasta este insă numai una din 
condiții. A doua, la fel de impor
tantă. de care luăm cunoștință la 
fața locului, este organizarea. Stră- 
bătînd din fermă în fermă terenurile 
acestei unităti. care se întinde pe 
5 700 hectare, am văzut la lucru sute 
de oameni. Principalele forte au fost 
concerftrate la întreținerea culturilor 
pentru a se crea front de lucru 
formațiilor de udători. 800 de coope
ratori și 150 de lucrători din alte 
sectoare, care locuiesc in comună, 
prășeau sfecla de zahăr. floarea- 
soarelui și porumbul. Pe terenurile 
prășite, ca și pe cele cu griu și orz 
acționau din plin echipele de udă

întreprinderea de sticlărie și porțelan 
Dorohoi : aspect din secția decor 

porțelan - de menaj
Foto : E. Dichiseanu

narea acestei lucrări. De altfel, dato
rită extinderii policalificării și spo
ririi răspunderii fată de îndeplinirea 
sarcinilor încredințate, forțele con
structorului pot fi repartizate in 
orice moment acolo unde este mai 
multă nevoie".

Desfășurarea in ritm corespunză
tor. in condiții de calitate și sigu
ranță, a tuturor lucrărilor este po
sibilă și ca urmare a faptului că per
sonalul de exploatare al Uzinei de 
termoficare Craiova II — format, 
pină la această dată, din 25 absol
venți ai școlii profesionale de la 
Liceul energetic Craiova și 15 mun
citori cu o înaltă pregătire de la 
Centrala electrică de termoficare 
Ișalnița — participă efectiv la toa
te probele și oferă soluții ori de cite 
ori situația impune acest lucru. „în 
vederea creșterii gradului de sigu
ranță în funcționarea circuitelor de 
automatizări termotehnice și electri
ce. specialiștii noștri acționează 
nemijlocit, alături de proiectanți, 
pentru aducerea unor îmbunătățiri 
în această direcție, ne precizează 
subinginerul Marin Popescu, secre
tarul organizației de partid de la Uzi
na de termoficare Craiova II. De 
exemplu, inginerul Gabriel Lucaciu 
și maiștrii principali Vasile Dan și 
Traian Săvoiu au contribuit efectiv 
la îmbunătățirea schemelor electrice 
de automatizări la stația de 110 kV“.

Organizarea unor comandamente 
zilnice de lucru, prezența permanen
tă a specialiștilor printre construc
tori și montori, aprovizionarea rit
mică. operativă cu materiale sint alte 
acțiuni practice, eficiente, ce dau 
garanția că în luna iunie primul 
grup energetic de 150 MW va fi pus 
în paralel.

Dar concomitent. Ministerul Ener
giei Electrice. întreprinderea elec- 
trocentrale Ișalnița și Uzina de ter
moficare Craiova II trebuie să defi
nitiveze personalul de exploatare 
pentru noul obiectiv energetic, asigu- 
rînd din primul moment funcționarea 
noului grup la parametrii prevăzuți.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii" 

tori formate din 180 de cooperatori. 
O formație de mecanizatori se afla 
la prășitul florii-soarelui.

O grijă deosebită acordă coope
ratorii de aici realizării unor lu
crări de calitate bună. Oamenii știu, 
din experiența anului trecut. că 
veniturile in bani și natură sînt 
strins legate de cit produc, deci de 
calitatea muncii lor. De aceea pră
șesc cu grijă să nu taie plantele, 
supraveghează atent aripile de 
ploaie, pentru a asigura o irigare uni
formă. La începutul documentării 
noastre, tovarășul Nicolae Ghiurca, 
directorul S.M.A. Dudești, ne spunea 
că la lucrările de întreținere a 
culturilor se folosesc 23 de cultiva
toare. Am văzut la lucru multe din 
acestea. La una din fermele C.A.P. 
Tătaru am surprins momentul cînd 
formația de cultivatoare se muta de 
pe o solă pe alta. înainte de in
trarea in lan. șeful de fermă și me
canizatorii au reglat cuțitele. în așa 
fel incit să acționeze pe întreg spa
țiul dintre rîndurile de plante. No
tăm și un aspect în contrast evident 
cu cele văzute si relatate mai îna
inte. La C.A.P. Colțea. mecanizato
rul Mihai Mușat lucra cu cultivato
rul nereglat. Nu tăia plantele, dar 
nici toate buruienile. Deci motorina 
se irosea inutil. Președintele coopera
tivei. Ionel Drăgănescu, motivează : 
„Șefa de fermă, Aneta Bănică, nu a 
fost prezentă la reglarea mașinilor". 
Dar asemenea scuze nu pot fi invo
cate acum. Toate cadrele din con
ducerea unității, toți specialiștii au 
obligația să răspundă de calitatea lu
crărilor.

în cele mai multe unităti agrico
le, forțele mecanice și manuale sînt 
dirijate acolo unde trebuie să se lu
creze cu prioritate, in funcție de 
starea culturilor. Sint lanuri care 
mai pot aștepta, altele care se cer 
prășite imediat. Sint sole unde 
sint absolut necesare prașile meca

Sisteme informatice eficiente pentru 
conducerea activităților economico-sociale

Informația — element fundamental 
al activităților umane — deține un rol 
important in producția bunurilor 
materiale, alături de materii' pri
me și energie. Privită din acest 
punct de vedere, ea are și o serie de 
caracteristici specifice producției de 
bunuri materiale: se creează, se pre
lucrează, se stochează, este perisabi
lă in timp, se distribuie, se utilizea
ză și are un cost de producție.

Gradul de utilizare al informației 
și eficiența utilizării ei depind de o 
serie de factori specifici, cum sint : 
precizia, oportunitatea, completitu
dinea. Tehnologia informației, indi
ferent de mijloacele folosite — ma
nuale, electromecanice, electronice 
sau mixte — cuprinde, tn raport cu 
acești factori, mai multe faze : cule- 
gere-înregistrare, clasificare-codifi- 
care, sortare-ordonare, prelucrare, 
condensare, memorare, regăsire, re
producere, comunicare, intr-un pro
ces iterativ care furnizează, in fi
nal, beneficiarului o informație in 
formă utilizabilă.

Ca urmare a creșterii complexită
ții activităților din diferite domenii 
economico-sociale, în special din în
treprinderi, a schimbărilor calitative 
ce au loc in structura societății și a 
proceselor de producție, volumul de 
informații înregistrează, corespunză
tor, o creștere continuă, care poate 
deveni prohibitivă in raport cu valo
rile de întrebuințare dorite in timp 
util.

Apariția, dezvoltarea și extinde
rea utilizării calculatoarelor electro
nice au asigurat un suport tehnic 
general de tratare a informațiilor 
dintr-un mare număr de activități, 
de la editări de texte la proiectări, 
de la căutarea in fișiere mari la for
mularea și rezolvarea problemelor 
matematice deosebit de complexe.

Reprezentarea și transformarea in
formației electronice constituie sub
stanța sistemelor informatice pentru' 
conducerea activităților economico- 
sociale. în acoepțiunea cea mai gene
rală sistemul informatic poate fi de
finit ca un ansamblu compus din 
unul sau mai multe calculatoare e- 
lectronice, programe asociate, even
tual mijloaoe de comunicație, ansam
blu care execută funcții de colectare, 
memorare, prelucrare și distribuire 
de informații. Din punct de vedere 
funcțional, sistemul informatic pro
duce și adaptează informații de ieși
re pentru utilizatori, pe baza unui 
set de metode și reguli de prelucra
re a informațiilor de intrare și a in
formațiilor memorate. Metodele și 
regulile de, prelucrare a informații
lor depind in primul rind de natura 
și conținutul problemei de rezolvat, 
respectiv, de aplicațiile pentru care 
este utilizat calculatorul electronic.

Un sistem informatic, in funcție 
de locul unde este grefat — ac
tivitate, secție, întreprindere, cen
trală, minister, ramură etc. — poate 
acoperi una sau mai multe aplicații. 
Bazate pe capacitățile imense de 
stocare și regăsire a informațiilor, 
pe vitezele foarte mari de execuție 
precisă a operațiilor aritmetice și 
logice oferite de calculatoarele elec
tronice, aplicațiile informatice se 
extind in toate domeniile activită
ții umane : cercetare, proiectare, 
producție, conducere, invățămint, 
cultură, artă, medicină, comunicații 
etc.

în cadrul „Programului-directi- 
vă de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și de introducere a 
progresului tehnic în perioada 1981 — 
1990 și direcțiile principale pină in 
anul 2000“ sînt înscrise sarcini re
feritoare la extinderea utilizării teh
nicii de calcul, alături de metodele 
ciberneticii și de alte mijloace mo
derne, prin realizarea de sisteme in
formatice plasate pe diferite paliere 
din ierarhia societății, in vederea 
creării sistemului unitar de condu
cere a proceselor economico-sociale, 
pe baza Sistemului informatio na
țional.

în aoest context, sistemele Infor

nice și manuale. în aceste condiții, 
cind trebuie să se stabilească de la 
zi la zi ordinea lucrărilor, specialiș
tii își manifestă capacitatea organi
zatorică și profesională. Este un 

' examen greu la care sint chemați 
să-si spună cuvîntul toți cei care 
poartă răspunderea pentru realiza
rea producției. în acest fel se pro
cedează la cooperativa agricolă Tă
taru. La ferma condusă de Ion Bu- 
nea, 45 de cooperatori prășeau floa- 
rea-soarelui. Din cele 270 hectare. 
230 erau prășite manual și mecanic 
și 200 irigate. Se lucra la prășitul 
porumbului. Cultura este uniformă, 
curată, plantele sint bine dezvoltate, 
iar densitatea este corespunzătoare. 
La fel stau lucrurile și la celelalte 
ferme. Aflăm că. în ce privește for
ța de muncă, această unitate întîm- 
pină greutăți. Cum este posibil to
tuși ca lucrările să fie executate bine 
și la timp ? Pe lingă cei. 300 de 
cooperatori, participă la prășit alt! 
250 de locuitori din comună, care 
muncesc in diferite unități economi
ce. Suprafețele repartizate in acord 
global acestor oameni sint situate 
în apropierea satului, se lucrează 
prin rotație, fiecare vine la cimp 
mai ales in timpul liber.

Pe ansamblul județului, bilanțul 
lucrărilor „la zi" confirmă că s-a 
acționat cu răspundere și în alte 
consilii agroindustriale. Prașila intîi 
manuală la sfecla de zahăr s-a în
cheiat, iar la floarea-soarelui s-a 
realizat în proporție de 95 la sută. 
Trebuie intensificate mult lucrările 
de întreținere la porumb. Spunem 
aceasta intrucit. pină in seara zilei 
de 26 mai. prima prașilă la această 
cultură s-a realizat doar De 45 la 
sută din suprafață mecanic și nu
mai 41 ia sulă manual.

Lucian CIUBOTARU 
Candiano PRICEPUTU

matice pentru intreprinderi abordea
ză aplicații complexe de conducere 
strategică, tactică și operativă, por
nind'de la cerințele perspectivei de 
dezvoltare, ale planificării pe termen 
lung, ale asigurării resurselor pro
ducției și mergînd pină la programa
rea și dispecerizarea producției pe 
termen scurt, lă conducerea directă 
a proceselor tehnologioe. în funcție 
de zona de aplicabilitate, de modul 
de încadrare, în arhitectura generală 
a întreprinderii, se poate vorbi de 
cîteva tipuri principale de sisteme 
informatice.

Sistemele de proiectare asigură 
funcții de concepție, proiectare si 
reproiectare asistată de calculator a 
produselor și tehnologiilor, de calcu
le tehnico-inginereștl. Asemenea sis
teme, aflate într-un continuu proces 
de dezvoltare și perfecționare, și-au 
dovedit deosebita eficiență atit ca 
entități distincte în cadrul întreprin
derilor, cit și prin posibilitățile de 
interconectare cu restul funcțiunilor 
informatice. Prin utilizarea sisteme
lor de proiectare asistată de calcu
lator a componentelor și subansam- 
blelor de mașini-unelte, a programe
lor pentru mașini cu comandă nume
rică. în intreprinderi ale Centralei 
industriale de mașini-unelte s-au ob
ținut importante reduceri ale con
sumului de metal, in paralel cu creș
terea productivității muncii în pro
iectare. Asemenea efecte se eviden
țiază, de pildă, la întreprinderea 
„Tractorul" Brașov, unde, prin fo
losirea de elemente tipizate la pro
iectarea breșelor și stanțelor de de
cupat, s-au redus ciclul de fabrica
ție și costurile de producție.

Sistemele tehnico-productive sînt 
orientate cu precădere către dome
niile pregătirii tehnice a fabricației, 
normării consumurilor și necesaru
lui de materii prime, forță de mun
că, energie, combustibil, întreținerii 
și reparării mașinilor și instalațiilor, 
programării, lansării, urmăririi și 
controlului calității producției. Intro
ducerea acestor sisteme intr-un nu
măr mare de intreprinderi constituie 
o premisă importantă pentru reali
zarea amplelor programe de moder
nizare și perfecționare a organizării 
producției din (ara noastră.

Abordînd problema la nivelul în
tregii intreprinderi sau descentrali
zat, pe secții sau sectoare de pro
ducție, asemenea sisteme și-au do
vedit eficienta la întreprinderea „E- 
lectroaparataj", întreprinderea de 
țevi „Republica" din Capitală, între
prinderea „Unirea" Cluj-Napoca, în
treprinderea „Electrotimiș“-Timișoa- 
ra, întreprinderea mecanică Mîrșa 
ș.a. Utilizat pentru conducerea ope
rativă a producției în secția de mon
taj final a televizoarelor la între
prinderea „Electronica" din Capitală, 
un asemenea sistem, bazat pe mini 
și microcalculatoare și o rețea de 
terminale industriale specializate, 
contribuie la preluarea datelor pri
mare din fluxul de montaj, transmi
terea și prelucrarea lor în timp 
real, asigurarea informațiilor nece
sare maiștrilor, șefului de secție, 
compartimentului C.T.C. și condu
cerii întreprinderii. La Combi
natul petrochimic Midia, prin fo
losirea mai multor tipuri de calcu
latoare, se asigură prelucrarea da
telor la nivelul unității, dispeceri
zarea producției rafinăriei, a secto
rului petrochimic și a celui ener
getic.

Sistemele de informatică economică 
acoperă, in principal, aplicații pri
vind stabilirea planului de produc
ție, controlul utilizării resurselor 
materiale, umane și financiare, ur
mărirea realizării contractelor de a- 
provizionare. desfacere și export. A- 
ceste sisteme, introduse și generali
zate într-un mare număr de între
prinderi, marchează in prezent o 
evoluție calitativă către aplicații de 
optimizare a planurilor de producție, 
de asistare a deciziei și de apropiere 
fată de procesele conduse. La com
binatele miniere Rovinari și Valea

Deși prin părțile Bacăului vremea 
se menține instabilă, lucrările de în
treținere a culturilor nu au fost în
trerupte nici o clipă. Comandamen
tul județean pentru agricultură a 
luat măsuri energice pentru ca 
toți locuitorii satelor să lucreze in
tens la prășit, îndeosebi pe supra
fețele zvîntate și în pantă. Ca ur
mare, în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Răcăciuni și 
Dealu Morii s-a încheiat prașila a 
doua manuală la cultura sfeclei de 
zahăr, iar în cele din consiliul agro
industrial Parincea s-a terminat 
prașila a doua manuală la cartofi. 
Lucrările de întreținere au avansat 
mult și la floarea-soarelui, porumb 
și legume. în raidul întreprins în 
mai multe unități agricole am ur
mărit cum se respectă indicația co
mandamentului județean pentru 
agricultură de a se executa numai 
lucrări de calitate.

La cooperativa agricolă din co
muna Nicolae Bălcescu. unitate re
prezentativă a agriculturii din ju
deț, lucrau la întreținerea culturi
lor 500 de cooperatori și mecaniza
tori. Pentru a întări responsabilita
tea cooperatorilor față de calitatea 
lucrărilor a fost generalizat acordul 
global. In acest scop, șefii de fermă 
au repartizat fiecărei echipe o su
prafață de teren pe care o muncește, 
pe tot parcursul anului, retribuirea 
făcîndu-se în funcție de producția 
realizată. Răspunderea pentru efec
tuarea la timp și de calitate a prași
lelor pe terenurile încredințate for
mației respective revine șefului de 
echipă care, atunci cînd situația o 
impune, inițiază acțiuni de întraju
torare între cooperatori. Specia
liștii șl cadrele de conducere din 
unitate se află în permanență prin
tre oameni, veghind la respectarea 
normelor tehnice. Pe o solă de la 
ferma Sărata l-am intîlnit pe ingi
nerul Nicolae Leuștean, președintele 
unității. „Ne-am propus ca de pe 
această solă să obținem cel puțin 
20 tone porumb știuleți la hectar — 
ne spune președintele. în acest scop, 
aplicăm o tehnologie avansată, asi- 
gurind o densitate de cel puțin 
80 000 de plante la hectar. Vom prăși 
porumbul ori de cite ori va fi ne

Jiului se dezvoltă sisteme com
plexe pentru conducerea si op
timizarea activităților și resurse
lor combinatului și a subunită
ților sale. Urmărirea șl controlul 
stocurilor de materiale și produse, 
conducerea magaziilor automate se 
realizează astăzi cu ajutorul tealcu- 
latorului la întreprinderea „Pro
gresul" Brăila, întreprinderea de 
contactoare Buzău, întreprinderea 
de autoturisme Pitești și numeroase 
alte unități economice.

Datorită perfecționării continue a 
mecanismului economico-financiar, a 
dinamicii conjuncturii economice, tn 
majoritatea întreprinderilor care dis
pun de sisteme informatice de ges
tiune economică s-au făcut adaptări 
la noile cerințe, introducîndu-se a- 
plicații performante, bazate pe mo
delarea problemelor și optimizarea 
soluțiilor.

Sistemele Industriale sint destina
te conducerii directe cu calculatorul 
a proceselor tehnologice, controlului 
și reglării parametrilor proceselor, 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor. 
Aceste sisteme constituie o opțiune 
foarte importantă a informaticii din 
tara noastră, avînd în vedere aspec
tele economice deosebite pe care le 
determină in ceea ce privește econo
miile de materiale și energie, utili
zarea rațională a capacităților de 
producție, ridicarea calității produ
selor, creșterea siguranței tn func
ționare etc.

Asemenea efecte se evidențiază In 
funcționarea sistemelor de condu
cere a cuptoarelor electrice cu arc 
de la Combinatul siderurgic Hune
doara, de comandă automată a cuve- 
lor de electroliză de la întreprinderea 
de aluminiu Slatina, de conducere 
directă optimală la Combinatul de 
celuloză și hîrtie Suceava, de Con
trol nedistructiv cu ultrasunete al 
produselor metalice de mari dimen
siuni la Combinatul siderurgic 
Galați ș.a. în multe întreprinderi se 
dezvoltă noi sisteme destinate auto
matizării flexibile a producției dis
crete și semicontinue, iar în altele 
se află deja în faze avansate intro
ducerea celulelor și sistemelor fle
xibile de prelucrare prin așchiere, 
dotate cu mașini-unelte cu comandă 
numerică, roboți manipulatori pen
tru piese și scule, conduse cu calcu
latorul.

în evoluția sistemelor informatice 
pentru întreprinderi trebuie semna
lată tendința actuală de utilizare a 
tehnicii moderne de calcul, orientată 
pînă nu demult cu precădere spre 
automatizarea activităților de rutină, 
în aplicații specifice proiectării și 
lucrărilor tehnico-inginerești, condu
cerii operative a unităților de pro
ducție și proceselor tehnologice, asis
tării deciziei și optimizării activită
ților care necesită un grad sporit de 
„inteligență" încorporată în echipa
mente și programe informatice.

Principiul integrării aplicațiilor in
formatice pe fluxul ciclului de reali
zare și de viață a unui produs in
dustrial — marketing, proiectare 
constructivă, proiectare tehnologică, 
pregătirea fabricației, fabricația 
propriu-zisă și controlul calității, ur
mărirea comportării in exploatare și 
întreținerea — cît și pe niveluri ie
rarhice de conducere contribuie la 
conceperea unor arhitecturi și soluții 
tehnice noi de realizare a sistemelor 
informatice.

Apar astfel sistemele informatice 
Ierarhizate, cu prelucrare, comuni
care și stocare distribuită a datelor, 
bazate pe rețele de calculatoare și 
baze de date, în care prelucrarea da
telor în timp real devine preponde
rentă. Realizarea unor asemenea 
sisteme complexe devine posibilă da
torită diversificării producției româ
nești de echipamente de tehnică de 
calcul — calculatoare medii-mari, 
minicalculatoare, microcalculatoare 
cu diferite configurații și dispoziti
ve periferice — cit și datorită pro
greselor realizate in producerea de 
programe performante, necesare in

voie. Experiența șî rezultatele din 
anul trecut, de exemplu, ne-au de
monstrat că pe terenurile de la 
ferma Nicolae Bălcescu o prașilă 
făcută în plus ne-a adus un spor de 
1 000 kg de porumb la hectar". Aici, 
porumbul prășit Ia timp se dezvoltă 
vigilros.

într-o altă zonă a județului, la Sas- 
cut, pe terenurile in pantă se lucra la 
răritul sfeclei de zahăr și se efectua 
prima prașilă la porumb. Și aici se 
lucra pe echipe, în acord global, fie
care om străduindu-se să efectueze 
numai lucrări de bună calitate. Pri
marul comunei, tovarășul Dumitru 
Popa, ne spunea că, în cel mult 
2—3 zile, se va încheia prașila a 
doua pe cele 300 hectare cu sfeclă 
de zahăr și 100 hectare cu floarea- 
soarelui, urmînd ca apoi toate for
țele să fie concentrate la întreținerea 
porumbului. Se muncește intens și 
în cooperativele agricole Tătărăști, 
Corbasca, Valea Seacă, din același 
consiliu agroindustrial. „Terenul 
fiind prea moale, nu putem folosi 
mijloacele mecanice — preciza to
varășul Gheorghe Ghiucanaș, pre
ședintele consiliului agroindustrial. 
De aceea, am mobilizat toate for
țele satelor la întreținerea culturilor. 
Specialiștii urmăresc îndeaproape 
respectarea cu strictețe a tehnolo
giilor prevăzute".

Pe terenurile unităților agrico
le din consiliile agroindustriale 
Dealu Morii. Filipești, Traian, Podu 
Turcului. Gh. Gheorghiu-Dej parti
cipă la prășit, alături de coopera
tori și mecanizatori, oameni ai 
muncii din unitățile economice de 
pe raza localităților respective. Lu
crările sint avansate, iar culturile 
se dezvoltă normal. Ar fi bine ca 
exemplul fruntașilor să fie urmat și 
de unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Hemeiuși, Izvoru 
Berheciului și Moinești, unde lucră
rile de întreținere sînt rămase in 
urmă, situîndu-se sub media ju
dețului. Ploile din ultimele zile fac 
absolut necesară intensificarea lucră
rilor de întreținere. îndeosebi La po
rumb.

Gheorcjlie BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

terconectării calculatoarelor, tele- 
transmisiel și teleprelucrării datelor, 
administrării unor colecții mari de 
date (baze de date), prelucrării in
formației grafice ș.a.

Realizarea de sisteme informatice 
în această nouă viziune conduce evi
dent la efecte economice deosebite, 
cum ar fi : creșterea vitezei de con
cepție. inovare și introducere în fa
bricație de noi produse, scăderea 
costurilor de producție pe seama 
creșterii productivității muncii, redu
cerea ciclurilor de fabricație, dar si 
la efecte psiho-sociale importante : 
creșterea satisfacției în muncă, im
plicarea unui cerc larg de factori în 
luarea deciziei pe diferite niveluri 
din ierarhia conducerii întreprinde
rii, apropierea muncii fizice de 
munca intelectuală. Utilizatorul 
direct al tehnicii de calcul devine 
astfel muncitorul, maistrul, ingine
rul, directorul, care introduc date în 
sistem, dialoghează cu oalculatorul 
prin intermediul unui terminal, au 
acces la baze de date și obțin in
formații utile activității pe care o 
desfășoară.

Realizarea sistemelor informatice 
constituie un proces complex de cer
cetare, proiectare, punere in func
țiune și exploatare curentă, proces 
care se realizează eșalonat, pe eta
pe : analiza sistemului-obiect și a 
proceselor conduse, stabilirea și sin
tetizarea cerințelor utilizatorilor, e- 
laborarea concepției generale, pro
iectarea de detaliu, conceperea pro
gramelor, procurarea și instalarea 
echipamentelor, testarea sistemului, 
instruirea utilizatorilor, punerea în 
funcțiune, exploatarea și întreținerea 
acestuia.

Realizarea cu succes a unul ase
menea proiect este condiționată în 
primul rînd de o precizare foarte 
clară și completă a problemelor pe 
care sistemul informatic trebuie să 
le rezolve, aceasta însemnînd, de 
fapt, o conlucrare foarte strînsă în
tre utilizatorii sistemului informatic 
și informaticienii-proiectanți de sis
tem. în majoritatea cazurilor, reali
zarea și punerea în funcțiune a unui 
sistem informatic trebuie precedată 
de o perfecționare a proceselor ce 
urmează a fi automatizate sau con
duse cu calculatorul. Un asemenea 
proces implică o anumită durată și 
anumite costuri de realizare. In 
funcție de complexitatea sistemului. 
Durata recuperării investițiilor în 
informatică nu depășește însă cinci 
ani, de cele mai multe ori recupera
rea făcîndu-se în primii doi ani. De 
menționat că indicele de recuperare, 
calculat ca raport intre creșterea va
lorii echipamentelor și valoarea 
anuală nou-creată. este prognozat a 
fi de 1,5 ani in 1990.

Directivele Congresului al XIII- 
lea al partidului, situînd cuceririle 
științei și tehnologiei moderne Ia 
baza dezvoltării întregii economii 
naționale, prevăd ritmuri Înalte de 
creștere pentru producția de tehnică 
de calcul, care are rolul de a asigura 
îndeplinirea obiectivelor mobiliza
toare stabilite pe linia automatizării, 
cibernetizării și robotizării produc
ției, părți integrante ale programelor 
de modernizare și organizare știin
țifică a producției și a muncii.

Informatica este unul dintre do
meniile care pot contribui substan
țial la dezvoltarea și perfecționarea 
forțelor de producție, la înnoirea, 
produselor, la buna desfășurare a 
proceselor de producție, educaționa
le și sociale, încadrîndu-se în mod 
organic în politica partidului nostru 
de edificare a unei societăți mo
derne. caracterizate prin înalt dina
mism în progresul material și spiri
tual al întregului popor.

Nicolae Badea-DINCA 
director științific al Institutului 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru tehnică de calcul 
și informatică
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VIZITA OFICIALAJ[ PRIETENIE ATOtfflBftSIILOI MIBAIl EOBBACIBtf

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-SOVIETIC
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘUL MIHAIL GORBACIOV 

salutați cu deosebită stimă și prețuire de mii de locuitori ai Capitalei
Tovarășul Nicolae Ceausescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Mihail Gorbaciov. secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
si tovarășa Raisa Gorbaciova. au vi
zitat. miercuri dimineața, o serie de 
obiective de interes social-edilitar și 
cartiere de locuințe din București.

Vizita a prilejuit cunoașterea de 
către oaspeții., sovietici a Capitalei, 
care s-a înscris. îndeosebi în anii ce 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, pe o traiectorie de un 
puternic dinamism în ceea ce priveș
te înnoirea urbanistică. Stau mărtu
rie in acest sens numeroasele car
tiere noi — Balta Albă. Drumul 
Taberei. Berceni. Pantelimon. Co- 
lentina. Crîngași. Aviației și altele — 
ce însumează o jumătate de milion 
de apartamente construite în aceas
tă perioadă de referință a istoriei 
noastre contemporane.

După ce a străbătut o parte din 
noul cartier Crîngași. coloana de 
mașini s-a oprit la complexul hi
drotehnic Ciurel, realizat recent, o 
dată cu lacul de acumulare cunos
cut sub numele de Lacul Morii. Aici, 
inaltii oaspeți sovietici au fost in
formați că aceasta reprezintă un 
punct important al vastului șantier 
de amenajare complexă a rîului 
Dîmbovița, proiect care a fost elabo
rat din inițiativa și cu participarea 
directă a secretarului general al 
partidului nostru, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceausescu.

Au fost prezentate principalele date 
despre lucrarea complexă de ame

najare a Dîmboviței, care face parte 
din ansamblul de măsuri vizînd mo
dernizarea capitalei tării. S-a scos 
în evidentă faptul că acest proiect 
are ca principale obiective re
gularizarea rîului pe toată porțiunea 
ce traversează orașul si asigu
rarea unui curs cu apă limpede, 
modernizarea rețelei de canalizare 
și adaptarea ei la cerințele actuale 
și de perspectivă impuse de dez
voltarea municipiului.

S-a subliniat faptul că în vecină
tatea lacului de acumulare urmează 
să se amenajeze o vastă zonă de 
odihnă și agrement pentru bucureș- 
teni, în cadrul căreia sînt prevăzute 
o sală polivalentă cu 12 000 de 
locuri, un ștrand cu bazine de înot 
de diferite dimensiuni, terenuri de 
sport, numeroase alte dotări spe
cifice.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a apreciat elogios anvergura 
proiectelor în curs de realizare, 
ingeniozitatea soluțiilor adoptate.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Raisa Gorba
ciova au fost oaspeți ai studenți
lor și cadrelor didactice de la In
stitutul politehnic din București, cea 
mai mare unitate de învătămînt su
perior tehnic din tara noastră, unde 
se pregătesc pentru viitoarele profe
sii mai bine de 25 000 de studenți. 
S-a subliniat că ansamblul de clă
diri ce adăpostesc amfiteatrele, sec
țiile și laboratoarele a 8 din cele 12 
facultăți ale Politehnicii au fost 
inaugurate în 1972. Integrate ar
monios frumosului campus universi
tar de pe malul drept al Dîmbovi

ței. aici funcționează, de asemenea, 
cantine, biblioteci, baze sportive și 
de agrement.

Profesorii și studenții Politeh
nicii bucureștene au întimpinat 
cu multă bucurie pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorba
ciov. pe tovarășele Elena Ceaușescu 
și Raisa Gorbaciova. oferindu-le 
frumoase buchete de flori.

Cei prezenți au scandat cu însu
flețire numele celor doi conducători 
de partid, exprimînd astfel dorința 
de a se extinde și întări în conti
nuare tradiționalele relații de prie
tenie și colaborare româno-sovieticc.

înfățișînd profilul și activitatea a- 
cestui important centru de pregătire 
a viitorilor specialiști, ministrul 
educației și învățământului. Ion 
Teoreanu, șl rectorul institutului, 
Tache Voicu, au reliefat modul 
în care se realizează integrarea 
procesului educativ cu cercetarea, 
proiectarea și producția, partici
parea tineretului studios la reali
zarea unor mari obiective economice 
din țara noastră. A fost prezentată 
concepția ce stă la baza organizării 
institutului — elaborată pe baza 
orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — conform căreia 
fiecare facultate reprezintă, în ace
lași timp, centru de învătămînt, la
borator de cercetare și unitate de 
producție.

Prin intermediul unei ample expo
ziții au fost evidențiate rezultatele 
obținute de studenți și cadrele di
dactice în activitatea comună de so
luționare, pe bază de contract, a u- 
nor teme de cercetare solicitate de 
întreprinderile industriale. Printre 
acestea se remarcă 6 serie de insta

lații și aparate noi, metode moderne 
de proiectare, soluții originale baza
te pe tehnologii neconvenționale.

Cei doi conducători de partid s-au 
interesat îndeaproape, în cursul dis
cuțiilor purtate eu studenți și cadre 
didactice, de nivelul și calitatea pre
gătirii, de condițiile de viață și .ie 
studiu ce le-au fost asigurate, de 
preocupările lor.

Apreciind rezultatele obținute la 
■învățătuță și în activitatea practică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Mihail Gorbaciov au urat stu
denților și cadrelor didactice de la 
Politehnica bucureșteană noi și tot 
mai importante succese în viitor.

Salutjnd din nou, cu deosebită sti
mă și prețuire pe distinșii oaspeți, 
cei prezenți au aplaudat cu însufle
țire și au ovaționat îndelung.

Coloana oficială de mașini a 
străbătut apoi bulevardele largi, flan
cate de blocuri noi., cu arhitectură 
modernă, ale unuia din cele mai fru
moase cartiere bucureștene — Dru
mul Taberei. De-a lungul traseului, 
mii de locuitori ai orașului, țineri 
si virstnici. au făcut tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov. tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Raisa Gorbaciova o 
entuziastă primire, exprimîndu-le, 
prin vii aplauze și ovații, sentimen
tele lor de adîncă stimă și prețuire, 
satisfacția fată de noul dialog ro- 
mâno-sovietic la nivel înalt.

Se vizitează, în continuare, bu
levardul „Victoria Socialismului", 
unde se află în construcție Casa Re
publicii și alte mari ansambluri și 
obiective edilitare de anvergură, ce 
fac parte din amplul program de 
înnoire din temelii a acestui vast 
perimetru urbanistic din sud-vestul 
București ului.

Secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S. i-au fost înfățișate princi
palele caracteristici ale proiectului 
arhitectonic, ale concepției urbanis
tice. obiectivele ce se construiesc în 
această zonă a Capitalei.

In continuare, a fost vizitat mo
dernul complex comercial B.I.G., 
din Piața Sudului, prima unitate de 
acest gen care s-a construit in Ca
pitală. Gazdele au prezentat raioa
nele specializate în vînzarea de pro
duse alimentare Si bunuri de larg 
consum, au informat despre organi
zarea complexului și preocupările pe 
linia îmbunătățirii continue a ser
virii populației.

In același perimetru a fost vizi
tată piața agroalimentară. unde a 
reținut atentia buna organizare a 
spatiilor de vînzare. varietatea le
gumelor și produselor oferite de uni
tățile agricole de stat și cooperatiste 
sau de producătprii individuali.

Au fost străbătute apoi princi
palele artere ale cartierelor Berceni, 
Balta Albă și Pantelimon, unde mi
ilor de apartamente ridicate în ulti
mii ani li se adaugă acum noi lo
cuințe, magazine, alte dotări de in
teres social-edilitar, intr-o concep
ție arhitecturală modernă.

A fost vizitat complexul comer
cial agroindustrial „Pantelimon-Del- 
finului", una dintre cele mai mari 
unități de acest fel din tară, dată 
în folosință în ultimul deceniu și 
care concentrează, pe o suprafață de 
circa 21 000 metri pătrați, numeroa
se magazine profilate pe vinzarea 
unei mari diversități de mărfuri. 
Au fost vizitate cîteva raioane din 
clădirea complexului, precum și 
piața agroalimentară, ieșind in evi
dență buna organizare a desfacerii, 
dotările moderne.

Vizita efectuată de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Raisa 
Gorbaciova a oferit distinșilor 
oaspeți sovietici imaginea unui 
oraș modern, în continuu proces de 
dezvoltare și înfrumusețare, am
ploarea și complexitatea proiectelor 
a căror materializare vor face ca 
Bucureștiul să dobîndească noi atri
bute, dotări menite să dea Capitalei 
României socialiste o tot mai puter
nică strălucire și măreție.

Cei doi conducători de partid au 
fost intimpinați pretutindeni cu caldă 
prietenie de locuitorii Capitalei, care 
au dat glas satisfacției deosebite 
pentru vizita în țara noastră a se
cretarului general al C.C. al P.C.U.S., 
încrederea că aceasta va marca un 
moment important în dezvoltarea 
pe mai departe a bunelor raporturi 
statornicite între partidele, țările și 
popoarele noastre.

(Urmare din pag. I)

mai energice în vederea realizării 
Programului de dezvoltare pe ter
men lung a colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică pe perioada 
pînă în anul 2000. A fost reafirmată 
voința comună de a spori rolul 
colaborării pentru asigurarea resur
selor necesare economiilor celor 
două țări. în special de materii pri
me, combustibili, energie, mașini și 
utilaje moderne, bunuri de larg con
sum. produsa alimentare. S-a hotă- 
rit să fie intensificată activitatea 
pentru extinderea și adincirea co
operării și specializării in producție, 
pornind de la posibilitățile sporite 
pe care le oferă economiile celor 
două țări, stabilirea de legături di- 
recț.e, in special in ramurile de vîrf 
ale industriei, atît pentru satisfa
cerea nevoilor proprii, cit și pentru 
creșterea exporturilor pe terțe piețe, 
inclusiv pe calea creării de societăți 
mixte de producție și cercetare, în 
diferite domenii de interes reciproc.

Toate acestea vor duce la ridi
carea colaborării economice pe o 
treaptă superioară, in spiritul cerin
țelor noii etape de dezvoltare a ce
lor două țări socialiste. S-a acordat, 
de asemenea, atenție dezvoltării co
laborării în domeniul științei și teh
nologiei. care -să permită accelerarea 
introducerii pe scară largă a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii moderne în economiile celor 
două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov au reafir
mat importanta deosebită a realiză
rii Programului complex al progre
sului tehnico-științific al țărilor 
membre C.A.E.R. pină în anul 2000. 
Pornindu-se de la experiența de pină 
acum, a fost exprimată hotărirea de 
a se acționa pentru perfecționarea 
în continuare a colaborării în cadrul 
C.A.E.R. și a activității acestei orga
nizații. Dezvoltarea largă și crește
rea eficienței colaborării dintre țări
le membre ale C.A.E.R., dintre toa
te statele socialiste sînt chemate să 
servească la afirmarea unui nou tip 
de relații economice, care să răspun
dă intereselor acestor țări, socialis
mului in ansamblu.

Conducătorii celor două partide 
s-au pronunțat pentru dezvoltarea 
legăturilor în domeniile culturii, ști
inței și înyățămîntului, mijloacelor 
de informare în masă, pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă a reali
zărilor celor două popoare în con
strucția socialistă. A fost subliniată 
importanța activizării colaborării pe 
linia organizațiilor sindicale, de tine
ret, femei, asociațiilor de prietenie, 
precum și altor organizații obștești, a 
legăturilor pe linie sportivă și turis
tică, a contactelor între colective de 
muncă, pentru întărirea în continua
re a relațiilor de prietenie dintre po
poarele român și sovietic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov au 
examinat problemele majore ale vie
ții internaționale în spirit de inaltă 
răspundere față de soarta păcii și 
securității popoarelor. De comun a- 
cord s-a apreciat că situația în lume 
continuă să fie deosebit de gravă și 
complexă. Continuă cursa înarmărilor 
și acumularea de noi arme nucleare, 
se mențin și se amplifică stările de 
conflict și încordare în diferite zone 
ale lumii, continuă manifestările po
liticii imperialiste de forță și de a- 
menințare cu forța, de amestec în 
treburile interne ale altor state, se 
înrăutățește situația economică mon
dială, se adincesc continuu decalaje
le dintre țările în curs de dezvoltare 
și cele dezvoltate.

In același timp, cei doi conducă
tori de partid apreciază că in lume 
există forte uriașe care se ridică tot 
mai hotărît împotriva cursei înarmă
rilor, pentru apărarea păcii și vieții 
popoarelor, pentru înlăturarea peri
colului unui război nuclear distrugă
tor, 'in care nu vor fi nici învingă
tori și nici învinși.

Este necesar să se renunțe cu de- 
săvirșire la concepția inumană po
trivit căreia armele, îndeosebi cele 
nucleare, ar întări securitatea state
lor, ar menține pacea in lume. Răz
boiul nu mai poate fi considerat un 
mijloc de rezolvare a conflictelor 
dintre state. Realitățile erei nuclea- 
ro-cosmice, pericolul de distrugere 
a înseși condițiilor existenței vieții 
pe pămint cer o nouă gindire poli
tică, o abordare responsabilă a pro
blemelor războiului și păcii din par
tea tuturor guvernelor, a tuturor 
forțelor politice și sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov au apre
ciat că problema fundamentală a zi
lelor noastre o constituie trecerea 

hotărîtă la dezarmare, edificarea 
unei lumi fără arme nucleare și fără 
războaie. Au subliniat importanța 
Programului prezentat de Uniunea 
Sovietică privind lichidarea armelor 
nucleare pină la sfîrșitul acestui 
secol, a inițiativelor de amploare, 
bazate pe platforma elaborată la 
Reykjavik, necesitatea încheierii ne- 
întîrziate a unui acord privind elimi
narea din Europa a rachetelor 
U.R.S.S. și S.U.A. cu rază medie de 
acțiune, precum și a rachetelor ope- 
rativ-tactice.

Cei doi conducători consideră că 
în prezent există posibilități reale 
pentru realizarea de progrese în do
meniul dezarmării generale și totale. 
Opinia publică mondială cere măsuri 
concrete în această direcție ; S.U.A. 
și aliații lor din N.A.T.O. să mani
feste o atitudine constructivă, să se 
elimine obstacolele din calea realiză
rii de acorduri corespunzătoare în 
problemele fundamentale ale dezar- 
mării; inclusiv interzicerea totală și 
generală a experiențelor nucleare, 
prevenirea militarizării Cosmosului 
și încheierea convenției internaționa
le privind interzicerea armei chi
mice.

S-a subliniat rolul important ce 
revine Europei, tuturor statelor con
tinentului în soluționarea probleme
lor dezarmării nucleare, reducerea 
armamentelor convenționale, în re
glementarea altor probleme com
plexe, în însănătoșirea întregii vieți 
internaționale.

S-a reafirmat importanța realiză
rii Apelului statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia de reducere 
a forțelor armate și armamentelor 
convenționale în Europa cu 25 la 
sută, pînă la începutul anilor 1990, 
cu reducerea proporțională a cheltu
ielilor militare ale statelor. Un pas 
pozitiv în această direcție ar fi in
stituirea unui moratoriu, pentru 1—2 
ani. asupra creșterii cheltuielilor 
militare ale statelor celor două ali
anțe.

Conducătorii României și Uniunii 
Sovietice s-au pronunțat pentru dez
voltarea dinamică și aprofundarea 
procesului general european pe toa
te planurile — securitate, politic, e- 
conomic, umanitar, pentru încheierea 
cu succes a Reuniunii de la Viena și 
obținerea în cadrul acesteia a unor 
rezultate de substanță.

S-a subliniat necesitatea de a se 
pune capăt politicii imperialiste de 
învrăjbire a popoarelor, propovădui- 
rii anticomunismului, rasismului, șo
vinismului și naționalismului, de a 
se acționa pentru educarea popoare
lor în spiritul prieteniei, "colaborării 
și păcii.

Există convingerea unanimă că in
stituirea de zone fără arme nucleare 
în Europa, inclusiv în Balcani, ar 
servi cauzei întăririi securității eu
ropene. Uniunea Sovietică sprijină 
propunerea României și Bulga
riei cu privire la transformarea 
Balcanilor într-o zonă liberă de 
arme nucleare și chimice. Inițiati
vele țărilor socialiste îndreptate spre, 
însănătoșirea situației internaționale, 
diminuarea confruntării militare 
ilustrează dinamismul politicii lor 
ex.terne, înalta răspundere pentru 
soarta păcii.

In actuala situație internațională, 
cînd este vorba de insăși supravie
țuirea omenirii, o importantă deo
sebită zo au acțiunile convenite, con
secvente ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, care con
stituie un factor activ in lupta pen
tru menținerea și întărirea păcii in 
Europa și în întreaga lume.

România și Uniunea Sovietică se 
pronunță ferm pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare și 

Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, aș dori să exprim, 

încă o dată. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii din țara dumneavoastră sincere mulțumiri 
pentru primirea caldă, cordială de care ne-am bucurat în timpul vizitei în 
Republica Socialistă România.

Acordăm o mare importanță convorbirilor sovieto-române ce au avut loc, 
dăm o înaltă apreciere rezultatelor vizitei, care a confirmat năzuința co
mună de a întări și dezvolta prietenia și colaborarea dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, de a intensifica. împreună cu alte state socialiste, 
eforturile in lupta pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru conso
lidarea poziției forțelor socialismului și păcii.

MIHAIL GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

nealiniate, cu toate statele din lume, 
indiferent de orinduirea lor socială.

Exprimînd îngrijorarea cu privire 
la marele pericol pe care îl prezintă 
pentru pacea generală focarele de 
tensiune care se mențin intr-o se
rie de regiuni ale planetei, condu
cătorii României și Uniunii Sovie
tice s-au pronunțat pentru soluțio
narea neîntirziată a acestor con
flicte pe cale politică, prin tratative, 
pe baza respectării suveranității și 
independentei statelor, a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur destinele.

Este imperios necesară reglemen
tarea justă, globală și trainică a 
problemelor -în Orientul Mijlociu, la 
care o mare contribuție poate să 
aducă organizarea unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, sub egida O.N.U., cu parti
ciparea, pe bază de egalitate în 
drepturi, a tuturor părților intere
sate, inclusiv a O.E.P., ca repre
zentant unic și legitim al poporului 
palestinian.

A fost subliniată necesitatea de a 
se face totul pentru încetarea răz
boiului dintre Iran și Irak, retra
gerea de către ambele țări a tru
pelor _în limitele frontierelor exis
tente înainte de conflict, precum si 
pentru trecerea neîntirziată la tra
tative de pace.

S-a exprimat solidaritatea Româ
niei și Uniunii Sovietice cu toate po
poarele care luptă pentru libertate, 
independență și progres social, pen
tru dezvoltare liberă, de sine stătă
toare.

S-a subliniat rolul important al 
mișcării țărilor nealiniate, contribu
ția pe care o aduce la rezolvarea 
constructivă a problemelor interna
ționale, la menținerea și consolida
rea păcii in lume.

Cei doi conducători de partid s-au 
pronunțat pentru treoerea la măsuri 
și acțiuni hotârîte în vederea solu
ționării globale a problemelor sub
dezvoltării — inclusiv a datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare — și a instaurării noii ordini 
economice internaționale, care să 
favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor țărilor, și în primul rînd al 
țărilor în curs de dezvoltare, stabili
tatea economiei mondiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov au reafir
mat hotărirea celor două partide de 
a acționa consecvent pențru întărirea 
colaborării și unității partidelor co
muniste și muncitorești, pentru dez
voltarea unei ample conlucrări și a 
unui dialog activ între acestea, in 
spirit tovărășesc, al respectării auto
nomiei fiecărui partid, egalității de
pline în drepturi și solidarității in
ternaționale.

P.C.R. și P.C.U.S. vor conlucra și 
în viitor cu partidele socialiste, so- 
cial-democrate, cu alte partide de
mocratice și mișcări de eliberare na
țională, cu forțele antiimperialiste 
și progresiste de pretutindeni, eu 
organizațiile care se pronunță pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră.

Rezultatele vizitei au pus în evi
dență hotărirea comună de a inten
sifica și adinei, sub toate formele, 
colaborarea bilaterală dintre cele 
două partide și țări frățești și conlu
crarea lor pe plan internațional.

Tovarășul Mihail Gorbaciov a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
invitația de a efectua o vizită oficia
lă de prietenie în Uniunea Sovieti
că. Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

Vizita și convorbirile care au avut 
loc s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, cordialitate și înțelege
re reciprocă.
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VALOROASE CONTRIBUȚII IA ÎMBOGĂȚIREA 
ISTORIOGRAFIEI ROMÂNEȘTI

Materie primă a istoricului, docu
mentele constituie elementul esențial 
in opera de reconstruire a trecutului 
uman. Firește, specialistul nu se 
poate limita doar la o juxtapunere 
a lor ; el trebuie, după o necesară 
selecție prealabilă, să procedeze la 
o interpretare riguroasă, apoi să sta
bilească legături, să reconstituie an
samblul, astfel incit opera pe care o 
oferă publicului să capete un aspect 
logic, închegat, armonios. Dar oricit 
de importantă ar li activitatea isto
ricului, ea rămine de neconceput 
fără document, fără documentul 
scris, în primul rînd, chiar dacă nu 
poate și nu trebuie să facă abstrac
ție de alte categorii de surse. El știe 
că opera sa poate avea durabilitate 
numai atita vreme cit este bazată pe 
o temelie solidă. suport pentru o 
construcție la fel de solidă. Este o 
credință care izvorăște atît din cerin
țele ansamblului Științei actuale, cit 
și din experiența bogată a înaintași
lor. S-a spus încă în antichitate și 
s-a repetat apoi frecvent că istoria 
este un dascăl al vieții ; cu atit mai 
mult, evoluția istoriografiei trebuie 
să constituie un dascăl al istoricului 
contemporan, să-1 ajute să preia și 
să dezvolte moștenirea valoroasă a 
predecesorilor. Iar una din lecțiile 
fundamentale ale acestora este toc
mai aceea că istoria nu poate fi scri
să fără documente, indiferent de 
accepțiunea, mai restrînsă sau mai 
largă, care se dă termenului, că aces
tea constituie, deopotrivă, piatra de 
temelie și cărămida construcției is
torice.

O asemenea necesitate a fost de 
mult timp înțeleasă. Exemplul româ
nesc este cît se poate de edificator 
In această privință. Relevant apare 
faptul că încă primul istoric care 
scrie în limba națională, Grigore 
Ureche, justificînd demersurile do
cumentare pe care le întreprinsese, 
atitea cite i le îngăduia vremea, 
sublinia că le-a făcut ca să nu fie 
„scriitoriu de cuvinte deșarte, ci de 
direptate". Este credința de care au 
fost animați și cei care i-au urmat 
și care au căutat să realizeze o con
tinuă lărgire a bazei documentare. 
Aceasta a fost realizată și prin im
portante cercetări efectuate in 
străinătate. Un Dimitrie Cantemir 
pătrundea în arhivele din Constanti- 
nopol, reprezentanții Școlii Ardele
ne, îndeosebi Gheorghe Șincai, între- 
prindeau investigații la Roma și 
Viena. cu însemnate rezultate asupra 
solidității operelor pe care le-au 
realizat.

Acțiunea a fost continuată de 
generația pașoptistă. Aceasta aduce 
însă o importantă noutate, care iși 
va dovedi ulterior din plin utilitatea. 
Concepînd cercetarea trecutului na
țional ca un demers colectiv, istori
cii generației de la 1848 sint preocu
pați nu numai să depisteze și să fo
losească vechi izvoare, ci și să le 
pună la îndemina publicului. Perio
dicele vremii editează numeroase 
documente, în același timp in care 
se întocmesc importante proiecte 
pentru alcătuirea unor colecții. Nu 
toate intențiile generoase ale epocii

ȘTIRI CULTURALE
SUCEAVA. Sub genericul „Zilele 

culturii humorene**, in orașul Gura 
Humorului s-au desfășurat bogate 
manifestări politico-ideologice si 
cultural-educative, la care au parti
cipat un mare număr de oameni ai 
muncii din localitate. Suita acțiuni
lor a inceput cu simpozionul 
„Coordonate ale devenirii socialiste 
a patriei** și a continuat cu dezba
teri. expuneri, simpozioane, expozi
ții de carte și artă plastică. întilniri 
cu scriitori etc. (Sava Bejinariu).

BISTRIȚA-NASĂUD. în decorul 
natural al parcului orașului Bistri
ța a avut loc tradiționala manifes
tare „Festivalul fanfarelor**. Și-a 
dat concursul formația Casei mu
nicipale de cultură, ajunsă in cel 
de-al 75-lea an de existentă. Au 
fost, de asemenea, prezente forma
țiile de fanfară ale căminelor cul
turale din Telciu, Cetate și Rodna. 
Oaspeți ai manifestării de la Bis
trița au fost la actuala ediție mem
brii fanfarelor din Reci, județul 
Covasna. din orașele Dej și Gherla, 
județul Cluj. (Gheorghe Crișan).

Cetățeanul - participant activ la înflorirea 
localității sale

Zf

„Scinteia" inaugurează o nouă rubrică, destinată popularizării prin
cipalelor prevederi legale din diferite domenii de interes larg în 
vederea aplicării lor in viață in mod ferm, consecvent. în acest sens, 
ziarul va apela la experiența unor practicieni din instituții direct răs
punzătoare de respectarea legilor și hotărîrilor referitoare la domeniul 
respectiv. Vor fi dezbătute, cu prioritate, normele legale legate de actua
litatea economică și socială, actele normative nou elaborate, precum și 
problemele de legalitate reieșite din intrebările cititorilor, din scrisorile 
primite la redacție.

Pentru început, supunem «itenției citeva considerente legate de con
ținutul Legii nr. 1/1985 privind autoconducerea, autogestiunea economică- 
financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale. Preciză
rile solicitate au fost făcute de tovarășul Octavian Cratchi, director ad
junct in Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.

— Ce considerente economico-so- 
ciale au stat la baza elaborării aces
tui act normativ si ce consecințe are 
autofinanțarea unităților administra
tiv-teritoriale pentru dezvoltarea lo
calităților ?

— Potrivit acestei reglementări, 
aflate acum în al doilea an de apli
care. consiliile populare iși desfă
șoară întreaga activitate corespunză
tor principiilor autoconducerii mun
citorești, autogestiunii economico- 
financiare — autofinanțarea fiind 
una din expresiile concrete, una din 
laturile autoconducerii. Este vorba 
deci de aplicarea unor principii 
statornic promovate de partidul si 
statul nostru în organizarea acti
vității economice și sociale. Cores
punzător specificului unităților ad
ministrativ-teritoriale, autofinanța
rea trebuie să asigure dezvoltarea 
continuă a forțelor de producție și 
a economiei locale. valorificarea 
deplină a resurselor existente, înfăp
tuirea sarcinilor de plan, participa
rea largă și nemijlocită a tuturor 
cetățenilor, in calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari, la 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru de dezvoltare armonioa
să a tuturor zonelor țării. în esență, 
așa cum sună însăși formularea 
legii, consiliile populare trebuie 
să-și Îndeplinească atribuțiile ce le 
revin prin acoperirea din venituri 

au putut fi materializate atunci ; 
ceea ce s-a realizat însă a însemnat 
un început care a avut menirea să 
pună babele și să dea impulsul unei 
importante direcții a istoriografiei 
noastre ulterioare. începutul a fost 
făcut de Mihail Kogâlniceanu cu 
„Arhiva Românească** (1840—1845), 
revistă cu un titlu deosebit de sem
nificativ ; ea trebuia să ofere- pu
blicului o „arhivă** edită, care să 
privească întreaga comunitate națio
nală. Chiar dacă s-a redus Ia doar 
două tomuri, revista deschidea o 
direcție care avea să fie dezvoltată 
de „Magazin istoric pentru Dacia**, 
editat de August Treboniu Laurian 
și Nicolae Bălcescu. Activitatea lor 
a fost continuată de alți istorici, 
printre care Alexandru Papiu Ila- 
rian, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Teo
dor Codrescu ș.a., cu colecții care 
au meritul de a fi introdus in circui
tul științific un material documen
tar de o remarcabilă valoare, ceea ce 
a contribuit substanțial la progresele 
generale ale istoriografiei românești; 
Xenopol îi va scrie mai tîrziu lui 
Teodor Codrescu că fără Uricarul 
acestuia (25 de volume) nu ar fi pu
tut redacta Istoria Românilor din 
Dacia Traiană, monumentala sa 
operă.

Un progres substanțial l-a cunoscut 
editarea documentelor o dată cu în
ființarea Academiei Române. Una 
din principalele sale preocupări a 
constituit-o, de altfel, tocmai acest de
mers. Ea s-a materializat în dife
rite realizări, dintre care se distinge 
vasta colecție Hurmuzaki, numită 
astfel după numele cunoscutului în
vățat bucovinean care a făcut minu
țioase investigații în arhivele străi
ne, dar la elaborarea căreia au con
tribuit și alți savanți, dintre care se 
distinge Nicolae Iorga. Titanul isto
riografiei românești este autorul 
unei opere cu totul ieșite din comun, 
dar aceasta nu ar fi fost posibilă 
fără cunoașterea deosebit de temei
nică a izvoarelor, in căutarea cărora 
a avut contribuții cu totul remar
cabile ; aproape nu există arhive și 
culegeri de manuscrise ale biblioteci
lor in țară sau în Europa în care 
savantul să nu fi pătruns.

fexistă, astfel, o bogată și prețioasă 
moștenire în ceea ce privește 
editarea izvoarelor istorice. Ea a fost 
dezvoltată în perioada de după 1944, 
cînd au văzut lumina tiparului nu
meroase culegeri de documente, une
le referitoare la aspecte mai puțin 
avute în vedere în trecut. îndeosebi 
însă în ultimii ani, publicarea sur
selor de diferite genuri a căpătat o 
amploare fără precedent, în climatul 
atit de favorabil creat istoriografiei 
după Congresul al IX-lea al partidu
lui. Perioada din urmă, mai ales, 
este marcată de apariția unor cu
legeri de o însemnătate' cu totul ex
cepțională. în numai cinci ani au 
văzut lumina tiparului Mihai Vi
teazul in conștiința europeană (4 vo
lume, 1982—1985), Izvoarele răscoalei

ROMÂNIA-FILM
prezintă;

OMAGIU 
ROMANȚEI 

o producție a Casei de filme Unu 

Imaginea : Cristian Comeagâ. Sce
nariul și. regia : Pompiliu Gilmeanu. 
Romanțe de neuitat, în interpretarea 

unei mari artiste

proprii a tuturor cheltuielilor nece
sare, avindu-se de asemenea in 
vedere și parti
ciparea lâ fondul 
de dezvoltare a 
întregii societăți.

— Care sint 
principalele sur
se ale autofinan
țării 2

— în primul 
rind, consiliile 
populare trebuie 
să acționeze pen
tru sporirea ba
zei de venituri proprii, pentru uti
lizarea cu spirit de economie a 
mijloacelor de care dispun, pentru 
gospodărirea rațională a resurselor 
locale. Tocmai de aceea, aplicarea 
noilor reglementări trebuie să de
termine un reviriment general in ac
tivitatea fiecărui consiliu popular, 
de la intensificarea punerii in va
loare a resurselor și dezvoltarea in
dustriei locale pină la diversificarea 
serviciilor către populație, de la lăr
girea sferei de cuprindere a acțiuni
lor social-culturale pină la sporirea 
eficienței oricăror altor activități 
economico-sociale. într-un cuvint, 
asigurarea unei puternice dezvoltări 
a bazei economice, ceea ce consti
tuie principala cale a autofinanțării 
fiecărei localități. Iar in acest dome
niu, așa cum se știe, consiliile popu
lare au largi atribuții în stimularea 

lui Horea (seria A. Diplomataria, 
3 volume, 1982—1984, seria B. Izvoare 
narative, 3 volume, 1983—1984), 
ambele lucrări publicate de Editura 
Academiei, 1848 la români. O istorie 
în date și mărturii (2 volume. 1982), 
Românii la 1859. Unirea Principatelor 
Române in conștiința europeană (2 
volume, 1984), Desăvirșirea unității 
național-statale a poporului român. 
1918 (1983—1986, 6 volume, din care 
ultimele patru privesc Recunoașterea 
ei internațională) , 23 August 1944. 
Documente (4 volume. 1984), toate 
apărute in Editura științifică și en
ciclopedică. colecția „Mărturii".

Simpla înșiruire a titlurilor este 
deosebit de sugestivă in privința im
portanței acestei acțiuni. Se poate 
constata că menționatele culegeri se 
referă la ceea ce am putea numi o 
adevărată coloană vertebrală a isto
riei noastre intre două din momen
tele sale cele mai importante. Ele 
dezvăluie, in maniera cea mai temei
nică, legătura existentă, peste timp, 
intre evenimentele la care se referă, 
caracterizate prin lupta pentru uni
tate, independență, emancipare so
cială. Se poate spune că, prin inter
mediul acestor culegeri, avem o ade
vărată istorie in documente a româ
nilor din timpul domnitorului primei 
Uniri pină la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial. în același 
timp, se are în vedere tratarea uni
tară pentru întreg spațiul românesc, 
ca și legătura dintre diferitele do
menii ale vieții sociale. Documentele 
publicate constituie astfel o remar
cabilă ilustrare a caracterului unitar 
al istoriei noastre, privit in cele trei 
dimensiuni ale sale — spațial, tem
poral și structural. De altfel, intro
ducerile foarte dense și, in cele mai 
multe cazuri, ample subliniază nu 
numai importanta în sine a eveni
mentelor, ci și locul lor în evoluția 
generală a societății românești. în 
același timp, volumele la care ne re
ferim subliniază, într-o măsură mai 
pregnantă, locul românilor în istoria 
universală, reliefind ecoul și pre
țuirea de care s-au bucurat faptele 
acestora.

în general, prin publicarea acestor 
culegeri s-a realizat un act științific 
a cărui însemnătate nu poate fi în
deajuns subliniată. Parte din docu
mentele incluse sint reeditate, dar 
multe din ele deveniseră mai greu 
accesibile. Marea majoritate a iz
voarelor publicate acum sint inedi
te, aflate în arhive din străinătate. 
A fost pusă, astfel, în circulație o 
cantitate impresionantă de documen
te necunoscute pină acum, o ade
vărată mină is’toriografică, de natură 
să ofere cercetării un material deo
sebit de prețios pentru cercetările 
viitoare și, in același timp, extrem 
de substanțial. Cele 24 de volume, in- 
cluzind peste douăzeci de mii de pa
gini, sint elaborate, de altfel, după 
metodele cele mai riguroase ale 
științei istorice, constituind instru
mente de lucru de prim ordin pen
tru numeroase generații de istorici. 
Este, atei. încă unul din însemnatele 
merite ale colectivelor care le-au 
elaborat (doar cele două volume pri

inițiativei locale. în valorificarea tu
turor resurselor existente. Totodată, 
cetățenii, beneficiari direcți ai dez
voltării localităților, au îndatorirea 
legală de a contribui, prin muncă și 
anumite sume, la realizarea obiecti
velor de larg interes obștesc.

— Ce implică reglementările Legii 
nr. 1/1985 sub aspectul bunei func
ționări a mecanismelor consiliilor 
populare, al legăturii lor cu masele 
de cetățeni 2

— Aplicarea Legii nr. 1/1985 pre
supune o.strînsă legătură a consili
ilor populare cu cetățenii, în care 
scop sint larg folosite formele insti- 
tuționalizate — comitetele de cetă
țeni, asociațiile de locatari, comisiile 
permanente ale consiliilor populare. 
De asemenea, în aplicarea Legii 

nr. 1/1985. un rol important il au 
deputății și delegații sătești care țin 
o legătură permanentă intre consili
ile populare și cetățeni.

— Cum se definitivează si se pun 
in lucru propunerile făcute 2 Cum 
se Stabilește contribuția in bani si in 
muncă 2

— Propunerea de a se efectua 
anumite lucrări prin contribuția bă
nească și în muncă poate fi făcuta 
de către deputați, comisiile perma
nente ale consiliilor populare, ori de 
un grup de locuitori, după care este 
analizată rle comitetul sau biroul 
executiv al consiliului popular a! lo
calității. Dacă se constată că lucră
rile prezintă interes real pentru 
obște și există condiții pentru efec
tuarea lor, sint convocați locuitorii 
pe circumscripții electorale. Aduna
rea locuitorilor din fiecare circum

vind anul 1848 sint de autor), colec
tive numeroase, reunim^ specialiști 
îndeosebi de la Arhivele Statului din 
București. Institutul de istorie 
„N. Iorga**, ca și de la Centrul de 
studii și cercetări de istorie și teo
rie militară. Biblioteca Centrală de 
Stat, Institutul de istorie și arheolo
gie din Cluj-Napoca, Filiala Arhive
lor Statului din aceeași localitate. O 
mențiune specială trebuie făcută pen
tru cei care au indeplinit munca di
ficilă și de mare responsabilitate de 
îndrumare și coordonare a dife
ritelor culegeri — acad. Ștefan 
Pascu, Cornelia Badea. Ion Ar- 
deleanu, Vasile* Arimia, Mircea 
Mușat ș.a. Acțiunea a fost facilitată 
intr-o măsură deosebită de demer
surile sistematice pe care le-a între
prins Direcția Generală a Arhivelor 
Statului de depistare și microfilmare 
a documentelor din arhivele străine 
referitoare Ia istoria românilor, de
mersuri a căror amploare nu poate 
fi înțeleasă decit dacă este rapor
tată la prețuirea generală acordată 
în anii noștri studiilor istorice.

Publicarea culegerilor la care 
ne-am referit aici pe scurt oferă cer
cetării istorice importante puncte de 
sprijin, rezultatele incepind deja să 
se vadă, după cum o dovedesc ulti
mele cercetări. în același timp, bene
ficiar al demersului a fost și învăță- 
mîntul istoric de diferite grade, care 
resimțea de mult necesitatea unor 
astfel de lucrări. Interesul pentru 
ele nu a venit însă numai din partea 
specialiștilor ; el s-a manifestat in 
cercuri mult mai largi și. putem afir
ma, rareori culegeri de documente 
au fost citite cu atita aviditate ca 
menționatele culegeri.

Pe de altă parte, acestea se bucură 
de un interes deosebit în străinătate, 
unde consultarea lor este înlesnită 
de faptul că documentele externe 
sint redate în limba originală (urma
tă de o traducere românească), iar 
regestele au și o versiune în limba 
engleză. Interesul a fost deosebit de 
vădit cu prilejul Congresului inter
național de științe istorice de la 
Stuttgart (1985), unde documentele 
expuse în standurile de carte româ
nească s-au bucurat de o apreciere 
unanimă, mulți participând expri- 
mîndu-și dorința de a le obține, alte 
numeroase cereri venind ulterior, 
după cum ele se află pe rafturile 
tuturor marilor biblioteci din lume. 
Publicațiile amintite constituie, ast
fel. nu numai un fapt istoriografie 
național, ci și unul universal.

Punind noi și importante temelii 
documentare la istoria neamului 
privită in contextul ei general, cu
legerile de documente apărute în ul
timii ani, incitind și anticipind apa
riția altora asemănătoare, reprezintă 
contribuții pe multiple și importante 
planuri la dezvoltarea istoriografiei, 
in particular, a culturii noastre, în 
general. Rezumînd, se poate spune 
că ele constituie, deopotrivă, o ele
vată contribuție științifică și o ac
țiune de profund patriotism.

V. CRISTIAN

scripție electorală analizează și se 
pronunță asupra propunerilor, sta
bilind și volumul fizic de lucrări, 
precum și sumele cu care se con
tribuie. Aprobarea propunerilor pre- 
zentind interes pentru locuitorii 
ci intr-o arie teritorială mai largă 
decit circumscripția electorală, ho- 
tărirea propriu-zisă este luată de un 
for cu mai largă cuprindere. Este 
vorba de adunările cetățenilor, care 
se organizează pe sate, comune și 
cartiere ale orașelor. Legea stabileș
te că adunările cetățenilor hotărăsc 
asupra lucrărilor, valorii acestora, 
cuantumul total al contribuției bă
nești și in muncă, termenele de exe
cutare a lucrărilor, precum și asupra 
sumei ce revine pe fiecare familie 
și a volumului fizic de lucrări ce ur

mează a ti efec
tuate de către 
fiecare locuitor 
și cu fiecare mij
loc de transport 
cu tracțiune ani
mală sau mecani
că (cu excepția 
autoturismelor, se 
înțelege). Potrivit 
Logii, contribu
ția bănească a- 
nuală se stabi

lește in raport cu valoarea lu
crărilor și cu numărul membri
lor de familie apți de muncă 
ce realizează venituri. Contribuția 
in muncă se efectuează de bărbați și 
femei, apți de muncă de la virsta de 
18 ani și constă in executarea unui 
volum fizic de lucrări de interes 
obștesc stabilit pe bază de norme de 
lucru. La propunerea comitetelor sau 
birourilor executive ale consiliilor 
populare, adunările cetățenilor pot 
hotări scutirea totală sau parțială de 
plata contribuției bănești sau de 
efectuarea contribuției in muncă 
pentru unele bersoane aflate în si
tuații deosebite.

Consiliul popular trebuie să co
munice, in scris, fiecărei familii, 
cuantumul contribuției anuale in

CERCETAREA INTERDISCIPLINARĂ 
in sprijinul producției

Institutul de subingineri din Ora
dea numără 38 de cadre didactice cu 
profil tehnic, 14 cercetători și 724 
studenți la cursurile serale, dar. 
printr-o admirabilă organizare a ac
tivității cotidiene și prin utilizarea 
superioară a potențialului de creație 
de care dispune, el reprezintă astăzi 
un veritabil etalon al eficientei mun
cii universitare. Adevărul unei ase
menea aprecieri se întemeiază nu 
numai pe faptul că. in anul 1986. in
stitutul orădean a obținut din acti
vitatea de integrare peste 16 milioa
ne lei (dintre care aproape 13 mi
lioane numai din contracte de cer
cetare) sau că in 1987. pe baza expe
rienței acumulate, iși propune un 
grad de autofinanțare cu mult peste 
80 la sută ; adevărul unei asemenea 
aprecieri are in vedere mai cu sea
mă faptul că întregul proces al în- 
vățămintului superior orădean se si
tuează in avanposturile gindirii ști
ințifice și metodico-didactice. con- 
stituindu-se astfel într-o nesecată 
sursă și resursă a creației originale, 
de inaîtă valoare socială.

„Secretul" acestei reușite este sim
plu : el constă, concomitent, din a 
crea și a valorifica integral noi și 
noi posibilități de conlucrare între 
învățămîntul superior. cercetarea 
științifică și producție. De aceea cel 
dinții factor de creație, inclusiv in 
sensul perfecționării procesului coti
dian de invățămint. este aici colecti
vul mixt interdisciplinar, alcătuit 
din cadre didactice, cercetători și 
specialiști ai producției, iar mulți 
dintre componenții acestor presti
gioase colective, autoare ale unor 
realizări științifice remarcabile, sint 
absolvenți ai invățămintului supe
rior orădean. Și ce fel de absol
venți ? Florian Bâliban are astăzi 35 
de ani, iar in urmă cu un deceniu, 
pe cind lucra ca muncitor la între
prinderea „înfrățirea" din localitate, 
a obținut locul I pe tară la Olimpia
da strungarilor și frezorilor, apoi a 
dat concurs și a fost admis ca stu
dent la cursurile serale, secția T.C.M. 
de la institutul din Oradea, pe care 
le-a absolvit in 1983, a lucrat din nou 
in producție, iar astăzi este autorul 
a patru invenții și face parte din 
colectivul universitar orădean de 
cercetare și realizare a generatorilor 
de microunde, cu o largă aplicabili
tate economică. Iar evoluția lui Flo
rian Bâliban este asemănătoare 
cu cea a colegilor săi (de pro
ducție. de facultate, de cercetare) : 
loan Moga, Gheorghe Nașcu. Vio
rel Haș, loan Anton. Ladislau 
Baria, Aron Soane, Vasile Ungur, 
Gheorghe Clitan, Gavril Bara și 
mulți alții, specialiști care, alături 
de cadre didactice și cercetători oră- 
deni de prestigiu, concep, realizează, 
experimentează și aplică in activi
tatea productivă prototipurile unor 
instalații remarcabile, mult solicita
te de economia modernă, adevărate 
premiere de nivel național și nu nu
mai național.

Una dintre aceste cercetări princi
pale, care conferă centrului univer
sitar Oradea o întiietate științifică 
recunoscută, a fost efectuată sub în
drumarea și cu sprijinul Comitetului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie ; ea are ca obiect realizarea 
unei instalații pentru producerea 
energiei electrice din căldura con
ținută in apele geotermale uti- 
lizind ca agent de lucru bioxi
dul de carbon. Instalația cu un 
grup unitar de 1 MW stă la baza ex
tinderii acestui procedeu la nivelul 
intregii economii naționale și — așa 
cum ne-au încredințat universitarii 
orădeni — din cercetările efectuate 
pină acum rezultă că prin aplicarea 
acestui procedeu se poate produce, 
în mod curent, energie electrică din 
resurse secundare (ape tehnologice 
uzate, gaze rezultate in urma arde
rii, căldura subproduselor) și din a- 
pele geotermale. Din forajele efec
tuate pină in prezent asupra zăcă
mintelor acestora rezultă posibilita
tea producerii de energie elec
trică in condiții deosebit de efi
ciente, echivalind cu circa 7 milioa
ne tone combustibil convențional pe 
an. Totodată, a fost soluționată în 
cadrul institutului și problema reți
nerii sulfului din gazele de ardere 
în paralel cu producerea de energie 

bani și volumul fizic de lucrări sta
bilite. Locuitorul care are observații 
în legătură cu aceasta poate face 
contestație la comitetul sau biroul 
executiv al consiliului popular muni
cipal, respectiv sectorului municipiu
lui București, orășenesc sau comunal 
în termen de 10 zile de,la data cind 
a luat cunoștință de ,hotărire. Și 
după stabilirea contribuției, dacă 
veniturile unor familii se diminuea
ză sau intervin ulterior alte cauze 
obiective care împiedică executarea 
contribuției in muncă, locuitorii pot 
cere comitetelor sau birourilor exe
cutive ale consiliilor populare redu
cerea sau scutirea de contribuție.

— Cum sint folosite sumele re
zultate din contribuția bănească, ce 
reprezintă ele pentru evoluția loca
lităților 2

— Din contribuția bănească sint 
prevăzute a se executa un număr 
însemnat de lucrări de interes ob
ștesc cu caracter local pentru satis
facerea nevoilor populației și dezvol
tarea economico-socială a comune
lor. orașelor și municipiilor, cum 
sint : săli de clasă, cămine culturale, 
dispensare, creșe, grădinițe, labora
toare și ateliere școală, alimentări cu 
apă, instalații de energie neconven
țională, finlini și captări de izvoare, 
diguri de apărare împotriva inunda
țiilor etc. Totodată, se finanțează și 
unele lucrări de interes județean sau 
republican prevăzute în planurile de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial ale județelor : spitale, 
poduri și drumuri interjudețene, li
nii de tramvaie și altele. în afara 
fondurilor pentru investiții, o parte 
djn sumele încasate din contribuția 
in bani se folosește și pentru lucră
rile de întreținere și reparații la 
obiective de gospodărie comunală, 
invățămint, sănătate și altele.

Cu alte cuvinte, prevederile legii 
sint menite a asigura ca fiecare ce
tățean să fie direct interesat și. tot
odată, părtaș la dezvoltarea și înflo
rirea propriei sale localități.

Convorbire consemnată de 
Serqiu ANDON 

electrică, ceea ce conduce implicit 
la depoluarea mediului.

O altă direcție de cercetare, bene
ficiind de un colectiv mixt propriu, 
vizează elaborarea unor noi metode 
de încălzire, atit pentru materialele 
bune conducătoare, cit și pentru cele 
neconducătoare de electricitate, cu 
randamente de conversie mărite ; 
instalațiile realizate in centrul uni
versitar Oradea au un randament de 
conversie energetică de peste 90 la 
sută, ceea ce conduce la reducerea 
consumului de energie aproape de 
patru ori față de cel clasic, și aceas
ta in condiții de triplare a producti
vității muncii și de îmbunătățire a 
calității produselor. Pină acum au 
fost realizate instalații de încălzire 
inductivă a căror putere unitară este 
de pină la 300 kW în frecvențe de 

2500—8500 Hz, iar in prezent se află 
în curs de executare și instalații cu 
putere unitară de 1 MW. Asemenea 
instalații funcționează in numeroase 
întreprinderi din țară, cum sint : 
„înfrățirea" și „Mecanica" din Ora
dea, „6 Martie" — Zărnești, „Meca
nica" — Vaslui și altele.

Dar poate că realizarea cea mai 
spectaculoasă se identifică în gene
ratorul de microunde cu aplicabili
tate în Încălzirea materialelor dielec- 
trice din industriile lemnului, alimen
tară. chimică, a materialelor de con
strucții ș.a. Pe baza cercetărilor e- 
fectuate in acest prestigios centru 
universitar, s-au realizat generatoare 
de microunde cu putere unitară de 
200 W. 400 W, 800 W. Din discuțiile 
pe care le-am purtat in labora
torul de specialitate cu șeful de lu
crări, inginer Ștefan Roman, subingi- 
nerul Aron Soane, tehnicianul Sorin 
Cosma, am înțeles că sint în curs de 
elaborare generatoare de microunde 
cu putere unitară de 2 500 și 5 000 W. 
Tot in acest laborator am asistat și 
la o inedită experiență : apa din- 
tr-un recipient, introdus în cuptorul 
de microunde — realizare a univer
sitarilor orădeni — incepe să fiarbă 
in citeva zeci de secunde, in timp ce 
pereții cuptorului rămin la tempera
tura inițială; Randamentul de încăl

Unii experimentează, 
alții generalizează

Cu cîțiva ani in 
urmă, specialiștii în 
probleme de gospodă
rie comunală din Tg. 
Mureș au experimen
tat alimentarea mij
loacelor de transport 
cu gaze naturale (în 
locul benzinei și mo
torinei). Cum experi
mentul s-a dovedit 
valoros, au fost invi
tați la Tg. Mureș re
prezentanții întreprin
derilor de transport 
în comun din toate 
județele tării, pentru 
a urmări la fata locu
lui funcționarea nou

Birocrația nu cunoaște omenia
Ziarul nostru a pu

blicat o serie întreagă 
de anchete privind 
solicitudinea datorată 
cetățeanului. în sluj
ba căruia se află 
funcționarul public. Se 
pare insă că „re
sursele" birocratice 
ale unor asemenea 
funcționari sint nese
cate.

Zilele acestea am 
primit la redacție o 
scrisoare de la Ale
xandru Farcași din 
București, strada Huși 
nr. 5, in care ne este 
relatată următoarea 
situație : la 4 februa
rie a.c. a făcut o ce
rere către Oficiul de

Mentalitate de... „tranzit"
Hotelul „Modern" 

din orașul Ti tu este o 
clădire nouă, aflată in 
apropierea gării. Deși 
pe ușa de intrare 
scrie că unitatea este 
deschis^ continuu — 
între orele 0—24 — la 
recepție nu e nimeni. 
Afli că recepționera e 
plecată. Unde ? Nu se 
știe. Poate la piață, 
poate umblă prin ma
gazine... Deci pentru 
moment (care poate 
dura și o oră) nu te 
poți caza. Și mai rău 
e cind vrei să pleci 
din Titu. Ai tren pes
te citeva minute, dar 
recepționera vine... 
peste o oră.

Ce fac oamenii in 
așteptarea recepțio- 
nerei ? De pildă, pri

Dar critica cine o... captează?
în urmă cu aproape 

patru ani. corespon
dentul nostru volun
tar Ion Banu ne re
lata : „La aproxima
tiv 500 metri de sa
tul Dealul Sării, co
muna Jitia, din jude
țul Vrancea, respectiv 
la poalele muntelui 
Ulmișoru, sint două 
izvoare cu apă pota
bilă. în mai multe 
rinduri, cetățenii au 
solicitat consiliului 
popular să treacă 
neintirziat la captarea 
acestora, deoarece 
fintinile din sat au 
inceput să sece. Fiind 
o zonă pomiviticolă și 
cu un șeptel bine dez
voltat. asigurarea apei 
și pe alte căi este vi
tală, mai ales in vre

lui sistem și a trece 
la aplicarea lui.

Și iată că. de a- 
tunci, în numeroase 
orașe ale țării au apă
rut pe străzi autobuze 
alimentate cu gaze 
naturale. între aceste 
localități se află și 
Suoeava.

Dar dacă la Tg. Mu
reș sistemul a fost 
doar experimentat, la 
Suceava el a fost deja 
generalizat. Practic, 
la ora actuală, toate 
autobuzele și taxime- 
trele din oraș circulă

pensii al sectorului 2. 
prin care solicita să-i 
fie transferat dosarul 
în sectorul 4, unde s-a 
mutat, dar că nici 
pină in luna mai nu 
s-a făcut această ope
rațiune. astfel că de 
trei luni n-a primit 
pensia.

într-adevăr. pare de 
necrezut, dar in acest 
lung interval de timp, 
cererea nu a fost so
luționată. dosarul nu 
s-a mișcat din loc. 
Fiind întrebată — de 
către șeful oficiului — 
de ce nu a dat curs 
lucrării. funcționara 
in cauză a ridicat din 
umeri. Practic, nu a

vesc in jur. Șl au ce 
vedea. Sus, pe tavan, 
in hol, în camere, 
pe culoare, mai multe 
pete mari de apă ro
șiatică amintesc că 
din cind in cind hote
lul e inundat cu apa 
care se infiltrează 
prin planșee. Iar ten
cuiala s-a desprins și 
ea. in multe locuri, o 
dată cu apa.

Cele 80 de camere 
au fiecare cite un ori
ficiu in ușă. făcut 
pentru a instala yale. 
Dar, cind să le insta
leze, meseriașii au gă
sit în comerț yale in
corporate in clanțe, 
incit orificiile (cel pu
țin unele) au rămas 
descoperite. Și așa au

me de secetă. Dar asta 
au ințeles-o numai 
sătenii — nu și consi
liul popular". Aoeastă 
scrisoare a fost publi
cată in „Scinteia" nr. 
12 842, din 7 decem
brie 1983. Ce s-a in- 
timplat intre timp ?

Recent, același co
respondent ne infor
mează că. după apa
riția scrisorii in ziar, 
forurile locale au 
trecut la amenaja
rea căilor de acces și 
procurarea materia
lelor pentru captarea 
celor două izvoare (o 
parte din materiale 
au și fost transportate 
la destinație), precum 
și la repararea dru
mului comunal. Dar,

zire este de peste 10 ori mai mare 
decit prin utilizarea reșoului elec
tric, ceea ce înseamnă o mare eco
nomie nu numai de energie, ci și de 
timp, fapt cu atit mai impresionant 
cu cit, așa cum aminteam, concepția 
de ansamblu, cît și realizarea com
ponentelor necesare acestei instalații 
aparțin în întregime universitarilor 
orădeni.

De altminteri, eforturile creatoare 
ale cercetărilor de aici sint remar
cabile sub toate raporturile și poate 
că cel dinții factor care explică suc
cesul universitarilor orădeni este o 
înaltă organizare a muncii, dublată 
de capacitatea fiecărui membru al 
colectivului de a efectua operații 
dintre cele mai diferite și mai gin
gașe. de la proiectare la realizare și 
aplicare efectivă in producție a 
generatoarelor de microunde. Tot 
astfel se eScplică și faptul că meto
dele elaborate în centrul universi
tar Oradea pentru încălzirea cu mi
crounde, pe lingă avantajele amin
tite mai sus, deschid noi posibilități 
pentru dezvoltarea in țara noastră a 
electronicii și microelectronicii, in- 
trucit cu ajutorul microundelor se 
realizează cristale de siliciu și alte 
materiale ori componente necesare 
acestor sectoare industriale.

Demnă de relevat este și preocupa
rea statornică a cercetătorilor oră
deni de a transforma cele mai de 
seamă realizări științifice in tot ati- 
ția factori de perfecționare neconte
nită a procesului de invățămint. 
Drept argument este suficient să a- 
rătăm că studenții sint antrenați sis
tematic în tratarea celor mai impor
tante teme de cercetare, proiectele 
lor de diplomă sint concentrate asu
pra unor verigi esențiale din aceste 
cercetări, iar după absolvire, din u- 
nitățile economice unde iși desfă
șoară activitatea, tinerii specialiști 
întrețin strinse relații cu facultatea, 
contribuind astfel la crearea și va
lorificarea a noi și noi posibilități 
de conlucrare, așadar la necontenita 
adincire a raporturilor de integrare 
dintre invățămint, cercetare și pro
ducție.

Mihai IORDANESCU 
Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

numai pe bază de 
gaze. Economia rea
lizată pe această cale 
se ridică anual la cir
ca 250 tone de com
bustibil lichid.

Cine nu s-a convins 
încă de avantajele 
noului sistem de ali
mentare (ne gîndim 
in primul rind la or
ganizatorii transportu
lui in comun din alte 
orașe) pot merge la 
Suoeava. Au ce vedea 
și, mai ales, ce în
văța!
Mihai IONESCU

putut da nici o expli
cație.

De fapt, ce explica
ție se poate da unei 
asemenea atitudini 
lipsite de răspundere 
și de omenie ? Are 
dreptate Alexandru 
Farcași, în finalul 
scrisorii sale : „L-as 
întreba pe nepăsăto
rul care-mi face ne
cazuri : oe-ar zice 
dacă, dintr-o negli
jență. n-ar primi re
tribuția timp de trei 
luni ?“.

Desigur, ar tuna 
și ar fulgera împotri
va... birocrației !
Rodlca ȘERBAN

rămas și în ziua de 
azi.

Ce spun funcționa
rii CPADM (care tu
telează hotelul) des
pre aceste stări de lu
cruri ? „Hotel de 
tranzit, ce vreți 1“ Ce 
spune președintele
CPADM? „Așa l-au 
făcut constructorii.
N-avem oe-i face 1“ 
Dar uită să spună de 
ce l-au acceptat așa 
și, mai ales, de ce il 
administrează cum il 
administrează.

Dacă hotelul este, 
într-adevăr. „de tran
zit". mentalitatea gos
podarilor lui cum poa
te fi calificată ?

Gh. GRAURE

la scurtă vreme, lu
crările au fost aban
donate. Balastarea 
drumului s-a oprit la 
ieșirea din sat. iar de 
acolo a rămas... ca 
înainte (și chiar mai 
rău). Gropile s-au a- 
dincit. făcind accesul 
imposibil, iar calea a- 
menajată pină la iz
voare a inceput să se 
degradeze. Despre 
captarea oelor două 
izvoare de apă nu s-a 
mai interesat nimeni.

Poate acum o va 
face cineva. Dacă nu 
de la primăria comu
nală, atunci de la con
siliul popular jude
țean.
Dumitru MANOLE
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă mulțumesc călduros pentru atenție și bunele urări pe care mi le-ati 

adresat cu prilejul aniversării zilei mele de naștere.
Sint convins, ca și dumneavoastră, că raporturile tradiționale și de 

colaborare dintre cele două țări socialiste vecine ale noastre se vor dez
volta. prin eforturi comune, și in viitor, cu succes.

SINAN HASANI
Membru al Prezidiului

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

VIAȚA ECONOMICO-ȘOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII

Cronica zilei

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

SULINA: Orașul de la îmbrățișarea

Dunării cu Marea
Sulina, orașul din 

cel mai estic punct al 
tării, localitate bine
cunoscută datorită așe
zării sale la intilnirea 
Dunării cu Marea 
Neagră. Nimic n-a 
mai rămas astăzi din 
fostul „Porto-Franco". 
Documentele vremii 
atestă că, o dată cu 
marea criză economi
că din anii ’30. Sulina 
a fost părăsită și oco
lită de aventurieri ve- 
niți pînă atunci din 
întreaga lume. Dughe- 
nele cu firme pom
poase și-au tras obloa
nele. iar în oraș au 
rămas doar cîteva sute 
de familii de localnici 
care trudeau din greu 
în port. In scurt timp, 
Sulina a devenit un 
tîrg oarecare. Acum 
însă, imaginea tirgu- 
lui de odinioară cu 
străzi în nisip, cu 
maghernițe clădite din 
mucava și scinduri a 
rămas doar în a- 
mintire.

Anii care au urmat 
Congresului al IX-lea 
al partidului au mar
cat și pentru Sulina 
cea mai înfloritoare 
perioadă din istoria 
sa. Orașul de azi s-a 
integrat ferm civiliza
ției socialiste, ritmu
rilor sale dinamice. 
Datorită unui vast 
program de investiții, 
orașul-port la Dunăre 
și Marea Neagră și-a 
schimbat din temelii 
înfățișarea. Dacă în 
urmă cu un sfert de 
veac zestrea economi
că era reprezentată 
doar de cîteva mici 
ateliere de reparat 
ambarcațiuni, o moa
ră și o cherhana, la 
Sulina există astăzi un 
modern șantier naval, 
care poate repara și 
construi nave pină la 
15 000 tdw, iar pe ma
lul drept al Dunării, 
la intrarea în oraș, 
s-a înăltat o fabrică 
de conserve din pește. 
Orașul a crescut insă 
o dată cu portul. La 
indicația secretarului 
general al partidului, 
Sulina a devenit 
,.port-liber“. Prin 
crearea acestui statut, 
activitatea economică

a localității s-a dez
voltat continuu, ceea'' 
ce a condus, practic, 
la dublarea producției 
sale industriale. La 
danele portului Sulina 
acostează în fiecare 
an numeroase nave 
maritime și s-a dez
voltat tranzitul de 
mărfuri. Zeci de firme 
din țări de pe toate 

.continentele depozi
tează. desfac sau 
tranzitează mărfuri di
ferite în spatiile con
struite în acest scop 
în ultimul deceniu.

— Perioada care a 
trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidu
lui — ne spune tova
rășa Florica Iordache, 
primarul orașului — a 
însemnat și pentru 
orașul nostru, ca pen
tru întreaga tară, pe
rioada cea mai înflo
ritoare. Este greu de 
găsit o comparație în
tre înfățișarea Sulinei 
de acum două decenii 
și cea de astăzi. Prin 
construirea șantieru
lui naval, a fabricii 
de conserve, a noului 
port, a altor unități 
economice, au fost 
create, numai în ulti
mul deceniu, aproape 
3 000 noi locuri de 
muncă.

Activitatea econo
mică a Sulinei este 
puternic, marcată și 
de prefacerile profun
de care au cuprins 
Delta Dunării, datori
tă înfăptuirii vastului 
program de amenaja
re și exploatare com
plexă a resurselor na
turale din această 
zonă a tării. în oraș 
își are sediul una din 
întreprinderile specia
lizate ale Centralei 
„Delta Dunării", che
mată să Pună jn. va
loare bogățiile nâTura- 
le existente aici. De 
asemenea, pescuitul și 
piscicultura se află Ia 
loc de frunte în Su
lina. Pentru dezvol
tarea acestei activi
tăți. anul trecut a luat 
ființă o flotă de pes
cuit formată din 6 
nave. Alte 7 nave de 
acest tip vor fi con
struite în acest an de 
navaliștii tulceni și

vor fi folosite în pes
cuitul marin.

Visul dintotdeauna 
al locuitorilor Sulinei 
a fost acela de a de
veni agricultori. Acest 
vis a devenit de cu- 
rind realitate. Prin 
ample lucrări de îndi
guiri și desecări, 500 
de hectare de mlaștini 
din preajma orașului 
s-au transformat în 
teren arabil, unde se 
realizează recolte de 
cereale și legume pen
tru buna aproviziona
re a localității.

O dată cu dezvol
tarea economică s-a 
îmbunătățit și zestrea 
edilitară a orașului. 
Au fost date în folo
sință blocuri care în
sumează 500 de apar
tamente. un hotel cu 
100 de locuri, spații 
comerciale și de ali
mentație publică. An
samblurile de locuin
țe. amplasate de-a 
lungul Dunării, au’ o 
arhitectură frumoasă, 
care îmbină armonios 
linia modernă cu spe
cificul construcțiilor 
locale. în următorii 
ani. orașul va cunoaș
te noi dimensiuni. 
Portul se va extinde 
prin construirea de 
noi dane, platforme 
și depozite. Pentru 
oamenii muncii de 
aici se vor construi în 
actualul cincinal încă 
600 de apartamente. 
Pe plajă se va da in 
folosință un popas tu
ristic, iar la parterul 
blocurilor de locuințe 
— spatii comerciale și 
unități prestatoare de 
servicii. Pentru prelu
crarea produselor a- 
gricole realizate in 
zonă, vor fi date în 
funcțiune noi capa- 
cit^țj .cle producție, ațe 
industriei alimentare.

...Splina, frumoasa 
poartă de intrare în 
tară pe Dunăre, se 
prezintă astăzi cu o 
industrie în plină dez
voltare și o zestre 
edilitară pe măsură.

Neculai 
AM1HULESE1 
corespondentul 
„Scînteii"

BUZĂU : Realizări 
ale constructorilor

Acordînd o deosebită atenție 
extinderii pe scară largă a noilor 
tehnologii de lucru și mecanizării 
operațiunilor care necesită un 
mare volum de muncă, lucrătorii 
întreprinderii antrepriză de con- 
strucții-montaj Buzău înregistrea
ză noi și importante succese în în
trecerea socialistă. Specialiștii în
treprinderii buzoiene au asimilat 
un nou element de construcție — 
ghena prefabricată din sticlo-ci- 
ment —, care asigură reducerea 
substanțială a volumului de ma
noperă și creșterea cu 70 la sută a 
productivității muncii. De aseme
nea, în bazele proprii de producție 
s-a trecut la execuția prefabricată 
a nodurilor termice și sanitare, a 
elementelor de ventilație, la care 
s-a obținut, o importantă reducer.e 
a consumului de materiale de fi
nisare, precum și triplarea pro
ductivității muncii. Prin noi inves
tiții de inteligentă tehnică proprie, 
a fost concepută și executată o in
stalație automată de dozare a di- 
sanului în vederea diminuării con
sumului de ciment la prepararea 
betoanelor. (Stelian Chiper).

DOLJ : Mai mulie 
materiale refolosibile 
in circuitul productiv

Prin organizarea unor acțiuni de 
masă în orașe și sate, in județul 
Dolj a sporit volumul materialelor 
recuperabile reintroduse în circui
tul productiv. Fată de perioada co
respunzătoare din 1986, în acest an 
s-au predat unităților prelucrătoare 

, mai mult cu 2 900 tone oțel, 1 500 
tone fontă, 35 tone plumb, 20 tone 
cupru, aluminiu și bronz, peste 100 
tone hîrtie și altele. Valoarea 
acestora depășește 6 milioane lei. 
(Nicolae Băbălău).

ȚĂNDĂREI : Prestări 
de servicii către populație

Cooperativa meșteșugărească 
„Progresul" din Țăndărei vine în 
întîmpinarea solicitărilor cetățeni
lor din acest oraș, dar și a celor 
din așezările învecinate prin dez
voltarea și diversificarea produc
ției și a prestărilor de servicii că
tre populație, creînd noi secții și 
ateliere. Președintele unității, to
varășul Ion Ciupitu, ne spune :

— în cei cinci ani care au trecut 
de la înființarea unității noastre, 
numărul serviciilor â sporit de trei 
ori. Secțiilor tradiționale de croi
torie și încălțăminte, reparații ra
dio și televizoare, tricotaje și bro
derie, tîmplărie și dogărie, foto și 
covoare li s-au adăugat în ultimele 
luni cele de optică, de reparații o- 
biecte de uz casnic și gospodăresc, 
bobinaj, confecții metalice, repa
rații pompe submersibile-si altele. 
De curînd. s-a dat în folosință o 
secție de marochinărie și prelate 
auto. S-au extins și diversificat 
secțiile autoservice și pentru con
strucții. Prin atelierele de specia
litate, cooperativa achiziționează 
de la populație și organizațiile ob
ștești, în vederea recondiționării, 
radiouri și televizoare, aparate de 
uz casnic și gospodăresc, articole 
de îmbrăcăminte. (M. Vișoiu).

IAȘI : Pod rulant 
de mare capacitate

La Combinatul de utilaj greu 
din Iași, puternică platformă in
dustrială aflată in plină dezvolta
re, se construiește în prezent for
ja grea nr. 2. In cadrul acesteia a 
început montajul podului rulant 
de 500 tone/forță, una dintre oele 
mai mari și puternice instalații de 
ridicat din țară. Acest pod rulant 
va fi utilizat la manevrarea lin- 
gourilor de dimensiuni mari, în 
vederea prelucrării lor la presa de 
12 000 tone/forță. Noul pod ru
lant este o realizare a colective
lor de oameni ai muncii de la în
treprinderile mecanice din Brașov 
și Timișoara, după o soluție origi
nală a specialiștilor români. Briga
da ieșeană care-1 montează, apli- 
cînd metoda preasamblării la sol a 
elementelor componente podului și 
apoi ridicarea lor cu macarale și 
punerea definitivă în operă, s-a 
angajat să termine instalarea îna
inte de termen. (Manole Corcaci).

BĂLAN : Cantine 
pentru mineri

în orașul minerilor harghiteni — 
Bălan — există o preocupare per
manentă pentru continua îmbună
tățire a condițiilor de muncă și 
viată ale celor care zi de zi scot la 
suprafață comorile pămîntului. Una 
din expresiile acestei preocupări 
este asigurarea mesei calde cît mai 
aproape de locul de muncă. In 
acest scop, pe lingă cantina din 
centrul orașului funcționează încă 
trei microcantine la mina Centru, 
mina Nord și mina Fagu-Cetății, 
aceasta din urmă fiind recent dată 
în folosință. Buna aprovizionare a 
minerilor este înlesnită și prin 
funcționarea a 7 chioșcuri de in
cintă, unde se desfac preparate 
calde și semipreparate, produse 
provenite din gospodăria anexă a 
cantinei întreprinderii. (Nicolae 
Șandru).

HAȚEG : Construcții 
social-edilitare

Hațegul — frumosul oraș de azi, 
care are un bogat trecut istoric 
— își împlinește destinul prezen
tului prin continua sa dezvoltare 
economico-socială. în cel mai nou 
cartier al orașului, „Aurel Vlaicu", 
au fost date în folosință în aceste 
zile noi blocuri de locuințe. în 
ultimii 20 de ani, aici ș-au con
struit peste 2 200 apartamente, rea
lizate intr-un stil arhitectonic mo
dern. Locuitorii orașului de la poa
lele Retezatului beneficiază, de 
asemenea, de un însemnat număr 
de magazine comerciale, edificii 
culturale șl unități prestatoare de 
servicii. (Sabin Cerbii)

TURCENI : 
Lăcaș de învățâmint 

pentru viitorii energeticieni
în comuna Turceni — unde, în 

ultimii ani s-au înălțat blocuri de 
locuințe cu peste 1 000 de aparta
mente, spital cu policlinică, școli 
generale, creșe și grădinițe. o 
frumoasă casă de cultură. spații 
comerciale și alte dotări urbane —

s-a dat în folosință un modern edi
ficiu al liceului industrial. Ridicat 
aici, în vecinătatea celei mai mari 
termocentrale a tării, noul lăcaș 
de învățămint asigură condiții op
time pentru, pregătirea viitorilor 
specialiști, cu deosebire în dome
niul exploatării termoenergetice. 
Construcția sa, în care învață 
peste 1200 elevi, cuprinde 20 săli 
de clasă, cabinete și laboratoare 
funcționale, ateliere-școală pentru 
instruirea practică în profilurile 
mecanic și energetic. Baza mate
rială este întregită prin darea în 
folosință a unui cămin și unei can
tine pentru elevi. (Dumitru Prună)

BIHOR : Apartamente 
pentru oamenii muncii

Ca pretutindeni în tară, construc
torii bihoreni se întrec în hărni
cie pentru a spori și frumusețea 
așezărilor de pe Crișuri și Barcău. 
Cartierele noi cuprind ca un brîu 
nu numai municipiul Oradea, ci și 
orașele Marghita, Dr. Petru Groza, 
Beiuș, Salonta, Aleșd, remarcîn- 
du-se îmbinarea armonioasă a ele
mentelor tradiționale cu cerințele 
arhitecturii moderne. Că localită
țile Bihorului trăiesc vibrant ora 
șantierelor atestă și argumentele 
înfățișate de inginerul Traian Bon
ta, directorul Trustului județean 
de antrepriză generală pentru con- 
structii-montaj :

— Perioada care a trecut din 
acest an a marcat pentru colec
tivul Trustului nostru exemplare 
fapte de muncă. Am predat bene
ficiarilor aproape 1 000 de aparta
mente, din care 200 peste plan, si
tuate în mare parte în blocuri 
prevăzute Ia parter cu spatii co
merciale și prestatoare de servicii.

Sint numeroase „punctele fier
binți" care concentrează acum rîv- 
na constructorilor, eforturile lor 
întregind cu fiecare zi zestrea ele
gantelor ansambluri de locuințe 
Nufărul II, 6 Martie, Ștefan cel 
Mare, Decebal, Tudor Vladimires- 
cu. Grădinarilor și Piața Ion 
Creangă din Oradea, precum și 
fondul locativ din celelalte loca
li câți urbane ale județului. Demn 
de menționat este faptul că și în 
mediul rural vor fi construite în 
acest an .250 apartamente, majori
tatea în regie proprie. Și o cifră 
de sinteză : în ultimele două de
cenii, peisajul edilitar al așezărilor 
bihorene s-a îmbogățit cu peste 
87 000 locuințe noi. (Ioan Laza),

CĂLĂRAȘI : Cartier 
al siderurgiștilor

în peisajul urbanistic al muni
cipiului Călărași, aflat într-o pu
ternică dezvoltare, cartierul „Mir
cea Vodă" este destinat, îndeosebi, 
oamenilor muncii de la Combina
tul siderurgic. Pină în prezent, 
peste 2 000 de familii de siderur- 
giști s-au mutat In noul lor car
tier, care, in etapa finală, va to
taliza peste 10 000 apartamente. în 
aceste zile au fost predate „la 
cheie" încă 120 apartamente cu 
confort sporit. Tot în aceste zile 
s-au mutat primii locatari In cel 
mai frumos bloc înălțat pînă acum 
în Călărași, cu o linie arhitectu
rală deosebită, denumit „Arcadia". 
(Mihail Dumitrescu)

Tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit cu tovarășul V. A. Medve
dev, secretar al C.C. al P.C.U.S., cu 
care a examinat stadiul îndeplinirii 
planului de colaborare dintre P.C.R. 
și P.C.U.S.

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a colaborării din
tre cele două partide, a fost reafir
mată voința de a se acționa și în 
viitor pentru extinderea și adîncirea 
raporturilor bilaterale în spiritul în
țelegerilor realizate în cursul recen
telor convorbiri la nivel înalt de la 
București.

★
La invitația Ministerului Muncii, 

în zilele de 23—28 mai a.c„ a efec
tuat o vizită în țara noastră Ivan 
Gladki, președintele Comitetului de 
Stat pentru Muncă și Problemele So
ciale al U.R.S.S.

Oaspetele sovietic a fost primit de 
tovarășa Aneta Spornic, viceprim- 
ministru al guvernului. De aseme
nea, a avut convorbiri cu ministrul 
muncii. Maxim Berghianu, și a vizi
tat obiective economice și social-cul-

turale din București și din județele 
Brașov și Prahova.

în timpul vizitei a fost semnată 
înțelegerea de colaborare directă în
tre Ministerul Muncii al Republicii 
Socialiste România și Comitetul de 
Stat pentru Muncă și Probleme So
ciale al U.R.S.S.

★
Potrivit înțelegerilor Ia nivel înalt 

privind dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Chineză, miercuri a avut loc la 
Galați festivitatea semnării Proto
colului prin care se stabilesc relații
le de înfrățire între județul Galați și 
provincia Hubei.

Au participat tovarășul Carol Dina, 
președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Galați, 
alți reprezentanți ai organelor loca
le de stat. Au fost prezenți Yu Hong- 
liang, ambasadorul R.P. Chineze in 
România, și Wang Hanzhang, vice
președinte al Guvernului popular al 
provinciei Hubei, conducătorul dele
gației chineze care efectuează o vi
zită în tara noastră.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,15 Viata economică

20,25 Lumea minunată a muzicii (co
lor) .

20,55 Uniți în străbuna vatră dacică 
(color). Mihai Viteazul — o clipă 
de vis împlinit. Documentar

21,10 Mari actori, mari regizori. Ge
rard Phllipe

21,50 Telejurnal

ÂCTUÂLOTATIEÂ SPORTIVĂ
HALTERE : Succese ale juniorilor români

La Campionatele mondiale și eu
ropene de juniori, care au loc conco
mitent la Belgrad, concurenții ro
mâni au obținut 7 medalii la catego
ria 52 kg, prin Traian Cihăreanu 
(Olimpia București) și Aurel Sirbu 
(Clujeana). Cihăreanu, în vîrstă de 17 
ani, a cîștigat medalia de aur la sti
lul „smuls", medalia de argint la 
„total" și medalia de bronz la stilul 
„aruncat", în cadrul competiției eu
ropene, , și medalia de bronz la 
„smuls", in cadrul campionatelor 
mondiale. Aurel Sirbu, în vîrstă de 
16 ani, a cucerit medalia de aur la 
stilul „aruncat" și pe cea de bronz 
Ia „total", în cadrul europenelor, și 
medalia de argint la .aruncat", în ca
drul campionatelor mondiale, pier-

zind titlul mondial respectiv la... 
cîntar ! Amintim că la haltere, vîrstă 
junioratului durează pină la 20 ani, 
inclusiv.

Miercuri seara, la Campionatele 
mondiale si europene de haltere 
pentru juniori de la Belgrad, sporti
vul român A. Csanka (la categoria 60 
kg) a obținut un succes deosebit, cu
cerind medaliile de aur si titlurile 
de campion al lumii si al Europei cu 
305 kg la totalul celor două stiluri, 
urmat de Min Junkee (Coreea de 
Sud) 277,5 kg. Emil Merkebov (Bul
garia) 275 kg.

A. Csanka, dovedind o pregătire 
fizică și tehnică excelentă, a cîștigat 
medaliile de aur la stilul smuls cu 
135 kg și la stilul aruncat cu 170 kg.

HANDBAL : în preajma începerii 
Campionatului mondial universitar

La cea de-a X-a ediție a Campio
natului mondial universitar, care va 
fi organizat in țara noastră intre 30 
mai și 7 iunie a.c„ participă 16 echi
pe din țările afiliate la Federația In
ternațională a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.) și la Federația Internațio
nală de Handbal (I.H.F.).
• Delegat al F.I.S.U. va fi Michel 

Bonfils, președintele comisiei de 
handbal al acestei federații interna
ționale studențești, iar delegatul 
l.H.F. va fi Bernard Thiele, vicepre
ședinte al comisiei de competiții, 
președintele Federației de handbal 
din R.F. Germania. 0 Fiecare echi
pă va fi însoțită de un cuplu de ar
bitri din țara respectivă, toți de ca
tegorie internațională. Cuplul de ar
bitri neutri va fi din Danemarca,

Knudsen — Mortensen, categoria in
ternațională. licența A. 0 Cuplul de 
arbitri români este alcătuit din 
Gheorghe Șandor (Oradea) și Nicu 
Iancu (Buzău), © Conform regula
mentului, gazdele desemnează și un 
cuplu de rezervă, format din Dumi
tru Gherghișan și Casian Drăgan, 
ambii din Iași. 0 Mingile cu care se 
vor disputa meciurile Campionatului 
mondial universitar sint de tip 
„Puma". © Institutul pentru tehnica 
de calcul și informatică (I.T.C.I.) și 
întreprinderea de calculatoare elec
tronice (I.C.E.), ambele din Bucu
rești, vor asigura informatizarea &fc- 
ganizării și desfășurării Campiona
tului mondial universitar de hand
bal.

FOTBAL : Sub egida „Daciadei” - 
optimile de finală ale „Cupei României”

Ieri s-au disputat, pe terenuri neu
tre, optimile de finală ale „Cupei 
României" la fotbal, competiție ce 
se desfășoară sub genericul „Dacia
dei". Iată rezultatele : Oțelul Galați

BACĂU: O
Ideea s-a născut la 

Bacău, în cadrul Insti
tutului de subingi- 
neri. Preocupați, ase
menea tuturor oame
nilor muncii din eco
nomia națională, de 
reducerea continuă a 
consumurilor specifice 
de materii prime și 
materiale, specialiștii 
din cadrul catedrei de 
tehnologia construc
țiilor de mașini, îm
preună cu studenții, 
au observat în timpul 
practicii productive că 
in turnătoriile din 
Bacău și Roman se 
irosește o cantitate 
mult prea mare de 
cocs pentru elaborarea 
unei șarje de fontă. 
Căutind cauza, ei au și 
găsit-o : se arunca sub 
formă de oxid de car
bon circa 15—20 la 
sută din cantitatea de 
combustibil introdus 
în cubilou. întrebarea 
firească pe care și-au 
pus-o a fost : „Cum 
pot fi recuperate a- 
ceste gaze arse care, 
pe lingă faptul că se 
pierd în zadar, po
luează și atmosfera ?“. 
întrebarea-problemă a 
fost înscrisă în pro
gramul lor de cerce
tare ca temă urgentă, 
în acest scop, între
prinderea mecanică 
din Roman Ie-a pus la 
dispoziție un cubilou 
industrial. Studiind și 
experimentînd. expe- 
rimentînd și studiind, 
specialiștii Institutu
lui de subingineri au 
ajuns la concluzia că 
acest combustibil poa
te fi retinut în cubilou 
și „pus la treabă". 
Cum ? Prin redistri
buirea aerului insuflat 
în cubilou.

— în cubilourile 
noastre — ne spunea 
conf. univ. dr. ing. Va

lentina Catana — aerul 
Bț îcesar arderii nu pă-

valoroasă experiență
frunde decît în stra
turile inferioare ale 
patului de cocs și, 
ca atare, combustibilul 
din partea superioară 
rămîne aproape nears. 
Noi nu am făcut alt
ceva decît să con
struim încă o gură de 
insuflare a aerului, 
tocmai în partea su
perioară a cubiloului. 
Ca urmare, combusti
bilul arde acum com
plet și toată căldura 
rămîne în cubilou, 
fiind folosită la topi
rea fontei.

— Cum se poate 
realiza acest lucru ?

— Simplu : prin cî
teva modificări con
structive neesențiale 
la cubilou, modificări 
pentru care se cheltu
iesc sume neînsemna
te de bani în compa
rație cu avantajele 
obținute.

— Și care sînt aces
te avantaje ?

— După modificările 
făcute in cubilourile 
de la turnătoriile din 
Roman și Bacău, am 
constatat că randa
mentul la topire creș
te cu circa 25—35 la 
sută, iar temperatura 
de evacuare a fontei 
cu 30—50 de grade 
Celsius. Dar și mai 
important este că se 
economisește o canti
tate de cel puțin 20 
kilograme de cocs la 
fiecare tonă de fontă 
lichidă. Am să dau 
doar un exemplu : cu 
cantitatea de cocs eco
nomisită anual pe a- 
ceastă cale, la cubi
lourile pe care le are 
în dotare, întreprin
derea metalurgică din 
Bacău lucrează cel 
puțin o lună și jumă
tate sau chiar două 
luni de zile. La fel aș 
putea spune și despre 
alte întreprinderi in
dustriale din tară.

— S-a extins acest 
procedeu și în alte 
unități ?

— Da. în urma con
sfătuirilor și schimbu
rilor de experiență or
ganizate Ia Bacău cu 
sprijinul ministerelor 
de resort, specialiștii 
din cadrul catedrei 
noastre au fost solici
tați să adorde asisten
tă tehnică la multe în
treprinderi industriale 
din Capitală, ca și din 
Galati, Constanta. Satu 
Mare. Craiova și Za
lău. pentru a face mo
dificările respective la 
cubilouri. S-au făcut 
asemenea modificări 
chiar și la unele cubi
louri de mare capaci
tate de la întreprinde
rea „Tractorul" din 
Brașov și „Feroemail" 
din Ploiești.

— Și, bineînțeles, ac
țiunea continuă.

— Continuă. ce-i 
drept, dar cam lent. Și 
aceasta pentru că, în 
pofida insistentelor fo
rurilor de resort, unii 
neglijează, iar altora 
le este mai comod să 
lucreze așa cum au 
apucat.

— Poate că nu-șl 
dau seama de avan
taje. Ati făcut vreun 
calcul pentru a vedea 
ce înseamnă acest lu
cru la nivelul econo
miei naționale ?

— Firește. Dacă toa
te cubilourile din tară 
ar lucra pe baza aces
tei noi tehnologii, s-ar 
putea economisi anual 
o cantitate de cel pu
țin 25 000 tone de cocs.

Să sperăm că măcar 
de data aceasta con
ducerile unităților res
pective vor fi mai re
ceptive la această nou
tate tehnică.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

Țoiana Soarelui^ în oglinda șezonuliu turistic de vară
— Vă preocupă de mai multi 

ani, după cite știm, tovarășe Du
mitru Burtea, director al O.N.T. 
„Carpati“-Brașov. ridicarea Poie
nii Brașov la nivelul renumitelor 
stațiuni montane de odihnă și de 
practicare a sporturilor de iarnă 
din Europa. Ati pornit în atingerea 
acestui obiectiv prin realizarea 
unui studiu comparativ. Cum se 
prezintă astăzi Poiana Brașov com
parată cu acest studiu... compa
rativ ?

Interlocutorul are un moment de 
ezitare. Ne și spune apoi de ce. 
Ar- fi vrut să păstreze un ..secret" 
asupra preocupărilor de această na
tură pină cind. la nici unul din cei 
31 indicatori comparativi. Poiana 
Brașov să nu mai aibă nici un de
calaj. Dar și în prezent stațiunea 
de la poalele Postăvarului, cunos
cută sub denumirea de „Poiana 
Soarelui", este comparativă pe an
samblu — așa cum arată datele 
studiului — cu stațiuni bine cunos
cute din Europa, ca Chamonix. 
Megeve. Cortina D’Ampezzo. Lenk, 
Pfromtel. Borovets. Pamporova, 
Zakopane ș.a. Sau altfel spus, cu 
stațiuni reprezentative din Elveția. 
Italia. Franța. Austria. Polonia. 
R.F.G.. Bulgaria ș.a.

— Am vrut și vrem — ne spu
ne interlocutorul — ca preocupă
rile noastre pentru integrarea 
Poienii Brașov in circuitul ce
lor mai apreciate stațiuni mon
tane. de odihnă și de practicare 
a sporturilor de iarnă din Europa, 
să fie nu o simplă dorință, ci să 
devină o realitate. Care să fie 
comparabilă pînă Ia cele mai mici 
amănunte cu termenul de refe
rință. Și avem motive să spunem 
că ne aflăm foarte aproape de 
realizarea acestui obiectiv. Pe ce 
îmi întemeiez această afirmație ? 
Pe două categorii de argumente. 
Prima are in vedere datele furni
zate de studiul comparativ. Deși 
indicatorii de comparație ai aces
tuia ne propunem să-i atingem in 
totalitate — conform programului 
elaborat în acest sens pentru dez
voltarea stațiunii — la finele anu

lui 1990. Dar datele sînt compa
rabile de pe acum. In primul rind. 
sint comparabile la caracteristicile 
esențiale ale unei stațiuni cu pro
filul pe care il are Poiana Bra
șov — și anume, la condițiile exis
tente pentru practicarea sporturi
lor de iarnă. în al doilea rind. 
sînt comparabile la condițiile crea

primul rind — la absolut toți in
dicatorii de comparație.

A doua categorie de argumente 
ne este de pe acum favorabilă. 
Este vorba de condițiile naturale 
— durata prezentei zăpezii și soa
relui in stațiune. Media prezentei 
primului factor natural (de circa 6 
luni pe an) înscrie stațiunea în

te pentru agrement. în al treilea 
rind;- sînt comparabile din punc
tul de vedere al caracterului de 
permanență, și nu sezonier, al ac
tivității turistice în stațiune. Ca 
să nu intru în amănunte de natură 
tehnică, faptul că nuipai patru din 
indicatorii de comparație nu au 
corespondentă și în stațiunea noas
tră vorbește de la sine despre sta
diul de dezvoltare armonioasă pe 
care il are în prezent Poiana 
Brașov. Programul pe baza căruia 
ne coordonăm eforturile în -acest 
domeniu pînă în 1990 ne va per
mite să ne aliniem și chiar să de
pășim unele stațiuni — pe cele de 
capacitate medie, ca a noastră în

rîndul celor mai dotate cu... ză
padă. Despre soare, ce să mai 
vorbim, atîta vreme cît stațiune? 
și-a creat faima de „Poiana Soa
relui" ?

De la aceste date comparative, 
interesante și demne de retinut. 
i-am propus Interlocutorului să 
trecem la preocupările pentru ac
tualul (încă întîrziat) sezon esti
val. Și informațiile nu sint puține 
nici in această direcție. Capacita
tea de primire a stațiunii se apro
pie în acest sezon de 3 000 de 
locuri. Cu o structură bine diver
sificată : 2 400 de locuri in hote
luri, 300 în vile și 200 în cabane. 
Prin nivelul de confort și frumu

sețe al hotelurilor construite în ul
timii ani — „Alpin", „Ciucaș", 
„Șoimul". „Piatra Mare". „Tele
feric". complexelor de agrement 
„Favorit" și „Cristal" — stațiunea 
are în prezent și o strălucire ur
banistică. dacă putem să ne ex
primăm așa. în consonantă cu de
numirea sa de „Poiana Soarelui", 
în absenta... zăpezii, gazdele s-au 
pregătit să creeze oaspeților con
diții pentru a avea o odihnă activă 
similară cu aceea din perioada 
iernii. Ca atare, baza materială a 
sporturilor de vară, specifice zo
nelor montane, este pregătită să 
fie la înălțime prin cele patru te
renuri de tenis (la hotelurie „Po
iana" și „Piatra Mare"), două tea 
renuri de minigolf (la hotelurile 
„Poiana" și „Teleferic"), două te
renuri de tir cu arcul (la hotelu
rile „Intim" și „Camelia"), tere
nurile pentru biciclete și patine cu 
rotile (zona din jurul lacului Po
iana). bazele de practicare a spor
turilor nautice — piscinele de la 
hotelurile „Cristal". „Alpin" și, 
bineînțeles, lacul Poiana cu nu
meroasele sale ambarcațiuni, ba
zele de practicare a călăriei și a 
plimbărilor cu trăsuri trase de cai 
și ponei, și multe, multe altele.

Nu putem încheia acest tur de 
orizont în „viata" sezonului estival 
al Poienii Brașov fără a vă pre
zenta și citeva premiere absolute. 
Chiar și numai simpla lor enu
merare spune totul despre rostul 
și locul lor în vacantele estivale. 
Care sint ele ? Este vorba de con
struirea a două pîrtii de schi din 
material plastic, pe suprafața ac
tualului traseu al pirtiei de slalom 
special ; de acoperirea suprafeței 
de joc la două terenuri de tenis 
cu mateflex ; de amenajarea la 
stina turistică a unui „salon rus
tic" și a unei „case a ciobanului" ; 
de amenajarea la restaurantul Ruia 
a unei crame în aer liber ș.a.

Așa arată, așadar. în oglinda 
sezonului turistic de vară 1987 — 
și nu numai a lui — Poiana Bra
șov.

Constantin PRIESCU

— Petrolul Ploiești 2—0 (1—0). Di
namo București — Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc 4—0 (1—0), Rapid 
București — Jiul Petroșani 1—0 
(0—0), Steaua București — ICIM 
Brașov 2—0 (1—0), F.C.M. Brașov — 
S.C. Bacău 2—0 (0—0), F. C. Argeș 
Pitești — Gloria Buzău 4—2 (după 
prelungiri ; la încheierea primelor 90 
de minute de joc. scorul a fost 2—2), 
Victoria București — Sportul studen
țesc 5—4 (după executarea lovituri
lor de la 11 m ; la încheierea timpu
lui regulamentar de joc și a pre
lungirilor scorul a fost 2—2), Uni
versitatea Craiova — F.C. Constanța 
5—3 (după executarea loviturilor de 
la 11 m ; la încheierea timpului re
gulamentar de joc și a prelungiri
lor scorul a fost 2—2).

★
VOLEI. în cadrul turneului de 

la Pori (Finlanda). în preliminarii
le Campionatului european masculin 
de volei; echipa României a între
cut cu scorul de 3—0 (15—2, 18—16, 
15—13) selecționata țării-gazdă și 
si-a asigurat calificarea la turneul 
final al competiției, ce se va des
fășura în perioada 25 septembrie — 
4 octombrie în Belgia. Din aceeași 
grupă preliminară s-a oalificat și e- 
chipa Greciei.

RUGBI. La Wellington. Intr-un 
meci contind pentru grupa a doua 
a „Cupei mondiale" la rugbi. echi
pa Tării Galilor a dispus cu 13—8 
de formația Irlandei.

BASCHET. Competiția internațio
nală de baschet feminin de la Halle 
(R.D. Germană) s-a încheiat cu 
succesul reprezentativei R.P.D. Co
reene. care. în meciul decisiv, a dis
pus cu 72—42 de selecționata R.D. 
Germane.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 28 mai, ora 20 — 31 mai, 
ora 20. In tară : Vremea va fi în ge
neral caldă, cu cerul mal mult noros. 
Se vor semnala precipitații locale, sub 
formă de ploaie, care vor avea carac
ter de averse în toate regiunile, cu o 
frecvență mai mare în cele vestice, 
de centru și nordice. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 8 și 16 
grade, Iar cele maxime între 20 și 29 
de grade. Pe alocuri se va semnala 
ceață slabă, mai ales dimineața. în 
București : Vremea va fi în general 
caldă, cu cerul schimbător, favorabil 
ploii de squrtă durată. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între 12 și 15 
grade, iar cele maxime între 25 și 28 
de grade. Dimineața ceață slabă.

cinema
O Cucoana Chirița : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15
© Omagiu romanței — Ioana Radu
— 19 (gală), Love story — 9; 11; 13
- SCALA (11 03 72)
• Recital în grădina cu pitici : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 13; 15, VI
ITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
I O zi la București : GIULEȘTI

(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
B Gheața verde : DRUMUL SĂRII
- 17; 19
© Primăvara bobocilor ! POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
O Haiducii lui Șaptecai ; ARTA 
(213186) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Trenul de aur : COSMOS (27 54 95)
— 9; 12; 15,30; 18,30
• Focurile. : TIMPURI NOI (15 61 10)
_  g. U» jg. 15* 17’ 19
O întilnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,15; 14; 
16,45; 19.30
• O farsă pentru cuscrul : SALA

MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30, 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
- 9; 12; 15; 18
B Fata fără zestre î STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 19
O Jandarmul și jandarmerițele î PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20
• Severino : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19
» Du-te și vezi : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18,30

• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15; 17: 19
® Mărturisire tîrzie : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala Ma
re) : Harap Alb — 18 ; (sala Amfi
teatru) : între cinci și șapte — 18 ; 
(sala Atelier) : Papa dolar — 18 ; 
(sala Studio-99) ; Capodopere ale

culturii chineze ; prezintă : Carmen 
Brad — 17
© Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Laureați ai 
concursurilor internaționale**. Cristi
na Popescu-Stănești — pian — 17,30; 
(Ateneul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mircea Cristescu. Solist Da
niel Podlovschi — 19
0 Opera Română (13 18 57) : Caval- 
leria rusticană ; Paiațe — 18
£ Teatrul de .operetă (13 63 48, la 
sala Mică a Teatrului Național) : 
Oklahoma 18,30
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
întilnire la metrou — 18 ; (sala Gră

dina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 19
> Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună — 
19
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 18
• Teatrul Giulești (sal-a Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19 ; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Timp și ade
văr (Teatrul Sf. Gheorghe, secția 
maghiară) — 18,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :

Și totuși o mare iubire — 18
• Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Uite-I, nu e — 18 
© Teatrul „Țăndărică** (sala Victo
ria, 15 23 77) ; „Săptămina teatrelor 
de păpuși și marionete** : Teatrul de 
păpuși Timișoara : Piticul uriaș — 
10 ; Cartea junglei — 12 ; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : Teatrul de pă
puși — Constanța ; „Vrăjitoarele** — 
16 ; Recital „Raza de soare** (Con
stanța) — 17,30
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87“ — 
19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Tartuffe — 19
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Intensificarea eforturilor pentru salvgardarea păcii și realizarea \ 
dezarmării se manifestă pe toate meridianele. In cursul unor manifes
tații sau în luările de poziție ale factorilor politici din diferite țări ale 
lumii, ale mișcărilor pentru pace, se atrage atenția că un război nu
clear se va termina fără învinși sau invingători, existînd pericolul dis
trugerii în întregime a vieții pe Pămînt, se face apelul de a se con
centra toate eforturile pentru promovarea păcii, oprirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării.

Conferință a militanților pentru pace din Suedia
STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 

„De la cursa înarmărilor la dezar
mare" este deviza sub care se va 
desfășura, în toamna acestui an, o 
conferință internațională a mili
tanților pentru pace, organizată de 
asociația „Inginerii suedezi împo
triva armei nucleare". La reuniu
ne vor lua parte oameni politici, 
specialiști în diverse domenii ale

științei șl tehnicii — organizarea 
acțiunii fiind sprijinită și de alte 
mișcări pentru pace suedeze. Pre
ocuparea pentru salvgardarea pă
cii și eliminarea pericolului nuclear 
este reflectată semnificativ de fap
tul că în Suedia activează in pre
zent circa 30 de organizații de ge
nul asociației amintite.

Seminar internațional consacrat păcii și dezarmării
QUITO 27 (Agerpres). — Uma

nitatea este în măsură să prevină 
izbucnirea unei catastrofe nucleare 
ce o amenință, întrucît majoritatea 

. absolută a locuitorilor planetei se 
t pronunță în favoarea păcii și 
’ dezarmării — a declarat președin- 
ț tele Consiliului Mondial al Păcii, 
ș Romesh Chandra, luînd cuvîntul 

" ■ ' un seminar internațio-
drepturilor omului, 

și dezarmare. El a in-

i la Quito la 
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neta noastră, lansind un apel la / 
rezolvarea lor cit mai rapidă pe ’

sistat, totodată, asupra neoesitătii 
soluționării echitabile a 
datoriei externe cu care 
fruntă tinerele state.

Secretarul executiv al 
latino-americane pentru __ ___
le omului, Cesar Verduga, a arătat 
că în prezent conflictele regionale 
fac să sporească tensiunea pe pla-

problem ei 
se con-
Asociației 
drepturi-

calea negocierilor.

Declarație a premierului canadian
27 (Agerpres). — Vor-Ottawa r 

bind la o reuniune politică la Otta
wa, primul ministru al Canadei, 
Brian Mulroney, a avertizat că Sta
tele Unite ar putea exacerba starea 
de instabilitate pe plan mondial, în 
cazul în care ar transforma Iniția
tiva de Apărare Strategică (S.D.I.)

într-o amenințare cu o lovitură nu
cleară. Potrivit agenției Kuna, pre
mierul canadian a adăugat că țara 
sa nu va admite „subminarea pro
cesului privind controlul arma
mentelor și a acordurilor existen
te" prin invocarea intereselor de 
apărare strategică.

In favoarea sistării producției de arme chimice
PARIS 27 (Agerpres). — Potrivit 

unui sondaj realizat de Institutul 
\ național francez pentru studierea 

opiniei publice, 81 la sută din cetă
țenii țării se pronunță pentru sis
tarea neîntlrziată a producției de

*

*

k

arme chimice. Dintre cei chestio- ( 
nați, 85 la sută au fost de părere i 
că Franța trebuie să joace un rol ' 
activ la negocierile de dezarmare 
și că este stringent necesară înce
tarea producerii a noi tipuri de 
arme.

Inițiotivă în sprijinul luptei pentru eliminarea 
primejdiei atomice

TOKIO 27 (Agerpres). — Reali
zarea filmului de desene animate 
„Războiul nuclear" — chemat să 
contribuie la conștientizarea tine
rei generații asupra pericolelor cu 
care se confruntă lumea contem
porană — constituie un exemplu 
semnificativ al multiplelor forme 
pe care le îmbracă eforturile mi- 
litanților pentru paoe din Japonia. 
Pelicula, destinată mal ales elevi-

lor, prezintă într-o formă acoesi- 
bilă istoria războaielor, cursa înar
mărilor nucleare, consecințele unei 
eventuale conflagrații atomice. 
Secvențele finale, înfățișînd „iarna 
nucleară" ce s-ar instala în mod 
inevitabil pe Terra în urma unui 
conflict atomic, se constituie într-o 
chemare la intensificarea luptei 
pentru salvgardarea păcii, pentru 
dezarmare.
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ț

ț 
ț
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înaintea alegerilor parlamentare din Portugalia
LISABONA 27 (Agerpres). — La 

Lisabona s-au încheiat operațiunile 
de depunere a listelor candidaților 
partidelor politice portugheze pen
tru alegerile parlamentare de la 19 
iulie. Agenția EFE precizează că 
au fost înregistrate un număr de 11 
partide, precum și Coaliția Unității 
Democratice, din care face parte și 
Partidul Comunist. Alegătorii vor fi 
chemați la urne pentru desemnarea

celor 250 de deputați în Adunarea 
Republicii (parlamentul portughez) 
și a 24 de reprezentanți in Parla
mentul vest-european.

După cum se știe, președintele tă
rii, Mario Soares, a hotărît dizolva
rea Adunării Republicii și organiza
rea de alegeri anticipate, ca urniare 
a unei moțiuni de neincredere în gu
vernul condus de Anibal Cavaco 
Silva, la 3 aprilie.

r

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
New York au început lucrările Co
mitetului pregătitor al celei de-a 
treia' sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. pentru dezar
mare. Comitetul are sarcina de a 
adopta agenda sesiunii, programată 
să se desfășoare in vara anului 
1988.

Viitoarea sesiune specială urmea
ză să contribuie la punerea în apli
care a unui sistem global de pace 
și securitate internațională, a unor 
măsuri vizind încetarea cursei înar
mărilor.

Precedentele sesiuni speciale ale 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării s-au ținut în 1978 
și 1982.

• Demonstrații de protest ale popu
lației palestiniene din teritoriile arabe 

ocupate de Israel

Prin dialog, spre soluționarea situației 
din America Centrală

BONN 27 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Bonn, președintele 
Republicii Costa Rica, Oscar Arias, 
a afirmat că soluția problemei Ame
rica Centrale constă în dialog și ne
gocieri și nu în război — informea
ză agenția Prensa Latina. El a sub
liniat, în context, necesitatea respec
tării principiului neintervenției in 
treburile interne ale altui stat.

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). 
într-un discurs rostit in parlamen
tul Uruguayan, președintele Argen
tinei. Râul Alfonsin, aflat în vizită 
oficială la Montevideo, a arătat că

independența economică este condi
ția indispensabilă pentru depășirea 
situației dificile cu care sînt con
fruntate
pentru înfăptuirea păcii sociale și 
consolidarea instituțiilor 
transmite agenția EFE.
— a subliniat el — este 
dru in care ne putem 
națiune. Șeful statului argentinian a 
relevat, totodată, că povara datoriei 
externe și amenințările la adresa pă
cii în America Centrală au consti
tuit elemente ce au accelerat efortu
rile in direcția adîncirii cooperării 
regionale.

statele latino-americane,
existente — 
Democrația 

singurul ca- 
dezvolta ca

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Președintele Comitetului pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian, Massamba 
Sarre, și-a exprimat preocuparea 
profundă în legătură cu continuarea 
deteriorării situației din teritoriile 
arabe ocupate de Israel. într-o scri
soare adresată Secretarului general 
al O.N.U., el a relevat că autoritățile 
israeliene recurg din nou la o varie
tate de măsuri pentru reprimarea 
demonstrațiilor palestinienilor împo
triva ocupației. Ele includ utilizarea 
forțelor armate, detenția liderilor pa
lestinieni pentru perioade de șase 
luni, arestările, închiderea mai mul
tor universități și expulzările.

„Comitetul dorește să-și reafirme 
Îngrijorarea gravă fată de măsurile 
luate de autoritățile israeliene, care 
înrăutățesc situația în regiune și ri
dică obstacole serioase în calea ac
țiunilor internaționale în direcția 
unei soluționări drepte și durabile a 
problemei palestiniene, aceasta din 
urmă reprezentînd miezul problemei 
conflictului din Orientul Mijlociu", 
se arată în scrisoare.

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — La 
Stockholm s-au încheiat lucrările ce
lui de-al XXVIII-lea Congres al 
Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia. Desfășurat sub lozinca 
„în luptă pentru socialism", un loc 
central in cadrul lucrărilor congre
sului l-au avut problemele păcii, 
participanții pronuntîndu-se în fa-

voarea dezarmării, în primul rînd a 
celei nucleare, precum și pentru a- 
doptarea de măsuri vizind evitarea 
unei catastrofe nucleare.

Congresul a adoptat noul Program 
al partidului și a ales organele con
ducătoare. După cum s-a anunțat, 
în funcția de președinte al partidu
lui a fost reales Lars Werner.

de uriașa povară
puternic afectate 

a datoriei externe

ROMA: Programul electoral al P.C.I
ROMA 27 (Agerpres). — In cadrul 

unei conferințe de presă desfășurate 
la Roma, secretarul general al P.C.I., 
Alessandro Natta, a prezentat pro
gramul electoral al partidului pentru 
alegerile legislative anticipate din 
14—15 iunie. P.C.I. se pronunță îm
potriva realizării „unui guvern de 
armistițiu post-electoral" sau care 
să constituie un pas în vederea re-

venirii Ia o coaliție pentapartită, so- 
licitind voturile alegătorilor pentru 
o alternativă democratică.

în cadrul conferinței de presă s-a 
arătat, de asemenea, că partidul co
munist se pronunță pentru un parla
ment unicameral și pentru adoptarea 
unui sistem electoral „un om — urt 
vot", în Italia.

Scrutin anticipat în Australia

LUSAKA 27 (Agerpres). — Atita 
vreme cît actuala ordine internațio
nală nu va fi schimbată, țările afri
cane nu vor putea să-și soluționeze 
problema datoriilor lor externe, a 
subliniat ministrul zambian al finan
țelor, Gibson Chigaga. într-o decla
rație făcută la Lusaka, el a criticat 
măsurile restrictive ale statelor occi
dentale dezvoltate Țață de produsele 
de export ale țărilor în curs de dez
voltare și s-a pronunțat împotriva 
reducerii prețurilor la materiile pri
me. Aceste reduceri, a arătat minis
trul zambian, subminează eforturile 
de dezvoltare ale țărilor „lumii a 
treia", ele fiind puse in imposibili
tate de a-și achita uriașele 
externe.

Latină și zona caraibiană (C.E.P.A.L.), 
Guillermo Maldonado. „Am ajuns la 
limita toleranței și trebuie să acțio
năm uniți pentru rezolvarea proble
melor noastre" — a spus el.

Maldonado s-a pronunțat pentru 
acțiuni comune, care să conducă la 
soluționarea echitabilă și dreaptă a 
problemei datoriei externe latino-a
mericane și caraibiene.

în teritoriile arabe ocupate de 
Israel continuă să se înregistreze de
monstrații de protest ale populației 
palestiniene împotriva represiunilor 
la care este supusă. In cursul unei 
demonstrații antiisraeliene care a 
avut loc la Nablus, politia a încer
cat să-i disperseze cu forța pe parti
cipant! folosind împotriva lor arme 
de foc și bastoane de cauciuc. O per
soană a fost ucisă și numeroase al
tele rănite. De asemenea, o familie 
palestiniană a fost evacuată de poli- 

. tie din locuința ei din Ierusalim 
sub motivul de colaborare cu luptă
tori din cadrul O.E.P.

(Agerpres)

CANBERRA 27 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Australiei, Robert 
Hawke, a anunțat organizarea de 
alegeri parlamentare anticipate. 
Data lor a fost fixată pentru 11 iu
lie, cu aproape opt luni înainte de 
încheierea mandatului actualei com
ponențe a forului legislativ.

Cele două camere ale parlamen
tului vor fi dizolvate la 5 iunie.

Primul ministru a motivat organi
zarea de alegeri anticipate 
blocarea în parlament, de 
partidele de opoziție, a unui 
iect de lege guvernamental.

Noi evoluții în contenciosul comercial 
Piața comună - Japonia

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
Consiliul Ministerial al C.E.E., reu
nit la Bruxelles, a hotărît impunerea 
unor taxe vamale majorate cu 100 la 
sută la trei categorii de importuri 
de produse electronice japoneze în
tr-un interval 
cazul in care 
a reorientat

de două săptămini, în 
se constată că Japonia 
exporturile spre țările

datorii

CIUDAD DE MEXICO 27 
pres). — Țările din America 
și-au epuizat posibilitățile și 
pot face noi sacrificii pentru plata 
datoriei externe — a declarat, la 
Ciudad de Mexico, directorul pentru 
comerț și dezvoltare al Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru America

(Ager-
Latinâ 

nu mai

prin 
către 
pro-

membre pentru a compensa reduce
rea livrărilor pe alte piețe, transmi
te agenția China Nouă. Cele trei ca
tegorii sînt computerele, componen
tele electronice ale unor dispozitive 
și aparate, precum și televizoarele in 
culori, aceleași produse care fac o- 
biectul sancțiunilor impuse de Sta
tele ” "Unite.

Condamnare a politicii 
de apartheid promovate 

de R.S.A.
BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la simpozionul inter
national „Scriitorii condamnă apart
heidul". care se desfășoară in ca
pitala R.P. Congo, Sam Nujoma, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
a declarat că poporul namibian este 
ferm hotărît să-și întărească lupta 
politică și armată împotriva rasis
mului și colonialismului. Aparthei
dul — sistemul de stat in Africa de 
Sud — reprezintă o crimă împotriva 
umanității și, ca atare, se impune 
ca toți oamenii de bunăcredință să 
acționeze pentru eliminarea acestui 
flagel, a subliniat liderul S.W.A.P.O.

ȘEDINȚA. O nouă ședință 
secretarilor Comisiei militare 
armistițiu din Coreea s-a desfășu
rat la Panmunjon — informează 
agenția A.C.T.C. Reprezentantul 
părții R.P.D. Coreene a protestat 
cu acest prilej în legătură cu in
troducerea ilegală. în zona men
ționată, de către partea america
no—sud-coreeană, a unor noi 
tancuri, vehicule blindate și arme 
grele, concomitent cu amplificarea 
exercițiilor militare. El a cerut 
luarea de măsuri efective, în scopul 
asigurării securității in zona demi
litarizată și al reducerii tensiunii.

APRECIERE. într-o declarație 
făcută la Bogota, ministrul de in
terne nicaraguan, Tomas Borge, a 
afirmat că, din punct de vedere 
militar, contrarevoluția din Nica
ragua a fost lichidată. Iar bandele 
somoziste cunosc o înfrîngere stra
tegică ireversibilă. El a precizat 
că. in prezent, forțele mercenare 
contrarevoluționare se găsesc dis
persate pe -teritoriul nicaraguan, 
ele urmînd a fi lichidate prin lan
sarea unei ofensive de amploare 
de către Armata Populară San- 
dinistă.

a 
de
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blemelor majore înscrise pe agen
da viitoarei reuniuni la nivel înalt 
a principalelor șapte țări occi
dentale industrializate.

CREDITE. Banca Mondială 
va mai acorda credite pentru 
nanțarea dezvoltării industriei 
otel in țările in curs de dezvol
tare. cu excepția proiectelor 
începute in Mexic și R.P. Chineză, 
informează agenția Notimex. ci
tind un comunicat al băncii dat 
publicității la Washington. Hotă- 
rirea în acest sens a fost determi
nată de presiunile companiilor 
americane de otel, care doresc să 
elimine concurenta unor țări in 
curs de dezvoltare, precizează agen
ția citată.

nu 
fi
de

AMÎNARE. Președintele Comi
siei electorale din Filipine a de
clarat că anunțarea rezultatelor ale
gerilor legislative desfășurate la 
11 mai necesită o nouă amînare. 
ca urmare a procesului lent de 
numărare a voturilor din provincie.

CANDIDAT. Partidul ecologist 
francez l-a desemnat pe Antoine 
Waechter drept candidat al său 
pentru alegerile prezidențiale din 
primăvara anului 1988. Este pen
tru a treia oară cînd Partidul eco
logist prezintă un candidat pro
priu la alegerile prezidențiale. La 
alegerile din 1974. acest partid a 
obținut 1,3 la sută din voturile ex
primate, iar la cele din 1981 — 3,8 
la sută.

arabe, 
odată.
ții Africane in direcția soluționă
rii gravelor probleme economice 
din Africa, în mod deosebit sece
ta. foametea, extinderea zonelor de 
deșert, datoria externă.

Documentul lansează, tot- 
un apel Organizației Unită-

SÂRBĂTOARE. Adunarea na
țională a Republicii Togoleze a ra
tificat ca sărbătoarea tării. Ziua eli
berării naționale, să fie aniversa
tă la 13 ianuarie. în loc de 27 apri
lie — se relevă într-un comunicat 
difuzat Ia Lome.

CONVORBIRI. Primul ministru 
al Italiei. Amintore Fanfani, și-a 
încheiat vizita oficială de două 
zile efectuată la Ottawa. EI a avut 
convorbiri cu primul ministru al 
Canadei. Brian Mulroney. în comu
nicatul dat publicității Ia sfîrșitul 
vizitei, citat de agenția ANSA, 
se arată că părțile au convenit să 
adopte poziții identice asupra pro-

SESIUNE. în orașul canadian 
Quebec au luat sfîrșit lucrările se
siunii Adunării Atlanticului de 
Nord, la care au participat 200 de 
parlamentari din cele 16 țări mem
bre ale N.A.T.O. Timp de cinci 
zile, parlamentarii au discutat pro
bleme legate de potențialul mili
tar al țărilor respective, situația 
din cadrul N.A.T.O., precum și de 
relațiile Est-Vest.

„MARATONUL" AGRICOL al 
„celor 12“ a eșuat. Miniștrii de 
resort ai C.E.E., reuniți de dumi
nică Ia Bruxelles, au constatat în 
noaptea de marți spre miercuri 
imposibilitatea de a ajunge, cel pu
țin pentru moment, la un acord 
în spinoasa rroblemă a adoptării 
noilor preturi comutiitare agricole 
pentru campania 1987—1988. în 
consecință, ei au convenit să men
țină în Vigoare, pînă la sfîrșitul 
lunii iunie, preturile agricole ac
tuale.

COMUNICAT. într-un comuni
cat dat publicității Ia Khartum, 
oficialitățile sudaneze au relevat 
că Sudanul va găzdui Conferința 
ministerială privind cooperarea 
afro-arabă. în acest sens. Ministe
rul de Externe sudanez a anunțat 
că Sudanul va continua să caute 
noi modalități pentru întărirea 
cooperării pe continent si cu țările

STATISTICA. La 20 mai, numă
rul bolnavilor de SIDA din lume 
a fost., potrivit comunicării Orga
nizației Mondiale a Sănătății, de 
49 677, ceea ce înseamnă cu 6,5 la 
sută mai multi decit cu o lună în 
urmă, tn aceeași perioadă, totalul 
țărilor care au înregistrai cazuri de 
SIDA a crescut de la 101 la 112.

„Săracii lumii bogate"
I se spune „lumea a patra I". Cine este 

ea ? Este lumea locuitorilor săraci din ță
rile capitaliste dezvoltate, țâri in care la un 
pol al societății se acumulează bogății uriașe, 
in timp ce Ia celălalt săracii devin tot 
mai numeroși și tot mai săraci. Acești „dezmoș
teniți ai soartei" - cum ii numesc chiar unele 
ziare occidentale - sînt victime ale unor fla
grante inegalități și inechități, care se consti
tuie intr-o barieră greu de trecut in exercita
rea celor mai elementare drepturi și libertăți 
ale omului.

Nu este vorba de unele grupuri restrinse, de 
citeva mănunchiuri de indivizi izolați. După une

le statistici, numărul „săracilor lumii bogate" 
se ridică la circa 100 de milioane de oameni I 
A fost un timp cind oficialitățile din țările ca
pitaliste refuzau categoric să admită că in 
societatea occidentală ar exista un asemenea 
vast grup de „paria". Cel mult, susțineau că 
ar fi „cițiva leneși" ce nu-și pot găsi „locul” 
in lumea liberei inițiative, pe care societatea 
pur și simplu „ii respinge". Desigur, in țările 
occidentale nu este vorba de același tip de 
sărăcie ca in țările slab dezvoltate din Africa, 
Asia și America Latină. In statele capitaliste 
dezvoltate, „pragul" sărăciei diferă de la o țară 
la alta, ca și formele ei de manifestare. Dar

fenomenul ca atare nu mai poate fi tăgăduit 
de nimeni : pentru zeci și zeci de milioane de 
oameni din țările capitaliste, sărăcia constituie 
o realitate tragică.

Faptele de viață, relatate in acest grupaj, evi
dențiază că „sărăcia impietează direct asupra 
drepturilor economice, sociale și culturale, corn- 
promițind atit drepturile civile, cit și pe cele 
politice ale oamenilor in cauză" - cum scria 
ziarul „Le Monde". Pe bună dreptate, in ra
portul elaborat de Joseph Wreinski, secretar ge
neral al organizației franceze de caritate, inti
tulată „Lumea a patra", se arăta : „Nu se poate 
vorbi de drepturile omului ignorind sărăcia”.

Puțini, dar bogați...
• Miliardarul canadian Kenneth Thomson era cu

noscut pînă nu de mult pentru profiturile imense ob
ținute din exploatările petroliere. De cițiva ani s-a 
reorientat spre... edituri de presă și spre ziare și re
viste ce apar in cadrul unor comunități din S.U.A, 
și Canada. Toate, laolaltă, i-au adus, în 1985, un 
venit de 1,6 miliarde dolari.

• Revista americană „Forbes" menționează 400 de 
persoane ca fiind oamenii cu cele mai mari averi 
din Statele Unite. Unul dintre aceștia ar fi Sam Moore 
Ealton din Bentonville, statul Arkansas, proprietar al 
unei întinse rețele de magazine, o cărui avere este 
evaluată la 2,8 miliarde dolari. Dar nici ceilalți 399 
de „superbogătași" nu stau mai rău, ultimul de pe 
listă, adică cel mai „sărac" dintre ei, deținind o avere 
de 150 milioane dolari.

• Carlo Benedetti a preluat, tn 1978, conducerea 
firmei „Olivetti", pachetul de acțiuni costîndu-l 17 
milioane dolari. In prezent, valoarea acestora se ri
dică la 500 milioane dolari. Din partea aceleiași fir
me s-a anunțat șl o altă știre : pentru ca „Olivetti" 
să devină mai „rentabilă", 20 000 de salariați au fost 
zvîrliți pe drumuri.

„Dreptul" de a fi... săraci
• în MAREA BRI- 

TANIE, potrivit date
lor oficiale, numărul 
celor săraci a depășit 
10 milioane. „Dacă la 
această cifră, care-i re
prezintă pe cei al căror 
standard de viață se 
află sub cel minim, se 
adaugă și cei ce sînt in 
jurul acestui • nivel, 
atunci numărul săraci
lor britanici se ridică 
la 16 milioane" — 
scrie ziarul italian 
„L’UNITA". „Un cetă
țean britanic din trei 
trăiește in condiții de 
sărăcie" — adaugă zia
rul.

• O anchetă a orga
nizației „Credoc", efec
tuată la sfîrșitul anului 
trecut, preciza că în 
FRANȚA numărul „per
soanelor defavorizate"

— cum sînt numiți eu
femistic cei săraci — se 
ridică la 8 milioane. 
„Sărăcia constituie o 
prezență masivă in so
cietatea franceză, creind 
situații care nu sînt 
departe de romanele lui 
Zola" — scrie ziarul 
„L’HUMANITE".

• „în STATELE UNI
TE ALE AMERICII — 
țara capitalistă cea mai 
dezvoltată din lume — 
trăiesc în prezent 34,4 
milioane de săraci și 
înfometați, adică aproa
pe 14 la sută din în
treaga populație", scrie 
publicația pariziană 
„LIBERATION".

• „Sărăcia ia amploa
re și în R. F. GERMA
NIA" — relata ziarul 
„DIE ZEIT". „Pre

ședintele Crucii Roșii 
din R.F.G. — potrivit 
aceluiași ziar — decla
ră că sărăcia este o 
realitate dură. Numai 
în Hamburg există cir
ca 200 000 de săraci. 
Dar cifrele fn sine nu 
redau adevărata reali
tate".

• într-un raport al 
Comisiei PIEȚEI CO
MUNE se arată că pes
te 35 milioane de per
soane din țările vest- 
europene, membre ale 
acestei grupări, „tră
iesc sub standardul mi
nim acceptat de trai". 
Potrivit raportului, în 
ITALIA numărul săra
cilor este de 11,5 mili
oane, în OLANDA — 
de 700 000, în BELGIA 
— de 627 000, în IR
LANDA — de 516 000.

„Drepturile și șansele în viață 
depind numai de bani 

și avere 1“
Despre iluzia întreținută de propaganda occidenta

lă cu privire la participarea celor mulți la treburile 
țării, ziarul vest-german „DEUTSCHE ZEITUNG" scria : 
„La fiecare patru ani, cetățeanul intră intr-un local 
de votare și iși îndeplinește obligația de a depune 
buletinul în urnă, intreținind iluzia că de la el ema
nă puterea de stat. Apoi, timp de patru ani, nimeni 
nu-l mai întreabă in legătură cu hotăririle importan
te sau mai puțin importante, in legătură cu treburile 
publice care-l privesc".

Desigur, cei săraci din țările capitaliste iși pot 
exercita, teoretic, drepturile politice I Potrivit legilor 
in vigoare, el ou dreptul să voteze și să fie aleși. 
Da r...

• Pentru exercitarea dreptului la vot, legea cere 
in mod obligatoriu fiecărui cetățean să aibă un do
miciliu stabil. Prin urmare, milioanele de săraci fără 
adăpost nu pot să-și exercite dreptul la vot pe care 
li-l conferă legea, pentru că tot legea le interzice 
acest lucru.

• In multe țări capitaliste există legi care cer, pen
tru exercitareo dreptului de vot, cunoștință de carte. 
Or, chiar in țări din cele mai dezvoltate există un 
mare număr de analfabeți. După calculele Comisiei 
C.E.E., in țările Pieței comune numărul neștiutorilor 
de carte este de 4-6 la sută din totalul populației.

• „Adevărul trist - scria ziarul „DIE WELT" - este 
că drepturile și șansele in viață ale unei persoane 
din țările cele mai dezvoltate, care se consideră și 
cele mai democratice, depind in ultimă instanță de 
avere, de bani. Candidații de la virful piramidei so
ciale sînt «aleșii» națiunii, deși in realitate ei sint 
aleșii banilor lor. Cit privește pe cei atinși de «vi
rusul sărăciei», aceștio sint plasați la periferia socie
tății. Aceste cohorte de pauperi, lumea de la baza 
scării sociale, sint practic lipsite de drepturi și de 
orice șanse in viață. Aceștio nici măcar nu-și pun 
problema să participe la vot, fără a se mai pune 
problema de a fi aleși, intr-ctit sint de preocupați de 
ziua de azi și de cea de niiine".

O imagine ce poate fi adesea întilnită la periferia ma
rilor orașe occidentale : șomeri scotocind prin rampeie 
de gunoi (fotografie din suplimentul ilustrat al săptâmi- 

nalului „Observer")

Inegalitate - chiar și la 
„speranța de viață"

In societatea capitalistă, inegalitatea flagrantă din
tre bogați și săraci este evidentă chiar și la speran
ța de viață. In legătură cu aceasta, revista britani-' 
co „LABOUR WEEKLY" scria că, datorită condițiilor 
diferite de existență, membrii societății situați la poli 
diferiți de avere au o speranță de viață diferită. „Cu 
excepția unor exemplare extrem de dotate fizic - scria 
„Labour Weekly" - speranța de viață în rindurile pă
turilor sărace este cu 10-15 ani mai mică decit in 
păturile avute".

La rindul său, ziarul „GUARDIAN” arăta : „Com
parativ cu bogății, in rindul săracilor se înregistrează 
o morbiditate mai mare. Concomitent cu creșterea șo
majului și o sărăciei, o crescut și gradul de îmbolnă
vire, de morbiditate și mortalitate in rindul populației 
afectate de aceste flageluri".

Grupaj realizat de N. PLOPEANU
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