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ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSELOR
 5-

un mecanism organizatoric modern care trebuie
aplicat în toate unitățile economice

PENTRU O PRODUCȚIE MABE DE PORIMB
întreținerea foarte bună a culturilor!

In aspra competiție de pe piața externă în
ving aceia care reușesc să fabrice produse de 
un înalt nivel tehnic și calitativ, realizate cu 
costuri reduse. Este un adevăr care nu mai 
necesită demonstrație, argumentări. O privire 
mai atentă asupra tranzacțiilor economice in
ternaționale scoate în evidență unele fapte 
aparent surprinzătoare : avantajoase contracte 
de export sînt adesea ciștigate de firme care 
nu dispun de condiții de fabricație la cea mai 
nouă expresie o tehnicii, dar reușesc mai bine 
decit alții să se alinieze la cerințele beneficia
rilor. Care este secretul ?

Nimic oltcevo decit o organizare deosebită a 
activității de concepție și producție, bazată pe 
un sistem complex de metode, instrumente și 
tehnici de lucru menite să determine o răspun
dere sporită, o stare de spirit creatoare a fie
cărui angajat față de îndeplinirea îndatoririlor 
care îi, revin, față de lucrul bine făcut. Cu alte 
cuvinte, un sistem de asigurare a calității judi
cios pus la punct.

Cu un timp în urmă, ziarul „Scînteia", într-un 
șir de articole, a prezentat manualul de calitate 
ol întreprinderii de aparate electrice de măsurat 
din Timișoara. De la teorie la practică este însă

un pas important și nu .prea ușor de făcut. Cum 
se aplică, așadar, in viața de zi cu zi a între
prinderii principiile și metodele cuprinse în 
manualul de calitate ? Cu ce trebuie început, 
care sînt etapele de parcurs, ce probleme este 
necesar să fie rezolvate, ce greutăți apar și 
cum pot fi ele învinse ? Sint întrebări pe care, 
în mod logic, și le pune oricare conducător de 
întreprindere care dorește să implementeze in 
unitatea în care lucrează sistemul de asigurare 
a calității. Să căutăm prin urmare răspunsuri 
la aceste întrebări urmărind concret cum s-a 
procedat la întreprinderea timișoreană.
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Calitate - modernizare, 
intr-o relație strînsă, 

nemijlocită
— Așa cum ne-a cerut secretarul 

general al partidului, in ultimii ani 
am orientat ferm producția noastră 
spre export — ne-a spus dr. ing. 
Gheorghe Tărpe, directorul întreprin
derii. Este de la sine înțeles că în 
condițiile concurenței de pe piața 
internațională, intrînd în confrun
tare cu firme care au o practică în
delungată în construcția de aparate 
de măsurare, a fost nevoie să rezol
văm cu prioritate problemele cali
tății produselor. De asemenea, se 
cunoaște că mijloacele de măsurare 
fac parte dintre produsele cu cerin
țe de calitate foarte severe, dată 
fiind importanța lor în conducerea 
și controlul proceselor de fabricație, 
în producerea si economisirea ener
giei. în determinările de precizie, 
în testarea calității altor produse. 
Prin urmare toate produsele, pe 
care le livrăm trebuie să satisfacă 
exigențe înalte de calitate si fiabili
tate, înscriindu-se intr-un foarte 
strict sistem de reglementări națio
nale și internaționale. Soluția adop
tată 
gori 
tem

am stabilit 
acestora, respectiv de 
tare a sistemului de asigurare a ca
lității.

Am fost în secțiile întreprin
derii. am discutat cu muncitori și 
specialiști, cu factori de conducere, 
punînd față în față ce s-a prevăzut 
și ce s-a realizat în privința intro
ducerii sistemului de asigurare a 
calității, am consemnat numeroase 
opinii în legătură cu acest mod su
perior de organizare a activității la 
locurile de muncă. O concluzie im
portantă care s-a desprins este că 
realizarea unui sistem de asigurare 
a calității reprezintă o acțiune de 
anvergură în viața unei întreprin
deri, cu implicații in toate compar
timentele și secțiile sale si care ne
cesită un efort perseverent, eșalonat 
pe o perioadă mai lungă (1984—1990, 
în cazul I.A.E.M. Timișoara). Deoa
rece un sistem de asigurare a cali
tății reprezintă. în ultimă instanță, 
o formă superioară de conducere și 
organizare a producției și — în ace
lași timp — o acțiune de moderni
zare globală a tehnologiilor de exe
cuție și control, succesul acțiunii 
fiind dependent de existența unor 
factori favorizanți și a unor condiții 
inițiale necesare.

etapele de înfăptuire a 
implemen-

pentru încadrarea în aceste ri- 
a fost implementarea unui sis- 
de asigurare a calității. 
Cum v-ati organizat în 

scop ?
— întîi de toate să precizăm 

troducerea acestui sistem nu 
prezentat un scop in sine, ci face 
parte din strategia de ansamblu a 
dezvoltării și sporirii eficienței ac
tivității întreprinderii, de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției. Folosind metoda bine 
cunoscută a conducerii prin obiec
tive, am evaluat condițiile de în
făptuire a obiectivelor stabilite și

acest

că !n- 
a re-

0 condiție esențială: 
crearea unei situații 

economice stabile 
a întreprinderii

Prima condiție necesară este asi
gurarea unei situații economice re
lativ stabile a întreprinderii, reflec
tată prin regularitatea îndeplinirii 
indicatorilor de plan. Este aproape 
de la sine înțeles că în situațiile de 
dereglare majoră în sistemul de 
planificare-programare a producției.

ale existentei unor dificultăți în asi
gurarea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale si a colaborărilor, ca și in 
cea a înregistrării unui volum ridi
cat de reclamatii pe motive de ca
litate din partea beneficiarilor se 
impune mai întîi o acțiune de sta
bilizare, cu metode relativ „clasice" 
de lucru și numai apoi se pot abor
da forme superioare de conducere 
și organizare.

Se cuvine precizat că, prin prisma 
exigențelor arătate, întreprinderea 
timișoreană s-a aflat la începu
tul și pe parcursul acțiunii de in
troducere a sistemului de asigurare 
a calității, într-o situație economică 
bună : este una dintre unitățile 
fruntașe ale ramurii, care iși reali
zează. an de an. toate sarcinile de 
plan, în condițiile unei creșteri ra
pide a cererilor economiei națio
nale, cu un export în permanentă 
dezvoltare și fără reclamatii de ca
litate.

O a doua condiție favorizantă o 
constituie existența unor preocupări 
anterioare sistematice pentru cali
tate. In cadrul I.A.E.M.-Timișoara 
eforturile pentru perfecționarea per
manentă a calității produselor și a 
metodelor de control constituie, de 
pe acum, o „tradiție" în viata aces
tui colectiv. înființat cu numai 15 ani 
in urmă. Preocuparea pentru calitate 
a întreprinderii a fost, desigur faci
litată de însuși profilul fabricației ; 
un producător de mijloace de măsu
rare este, bineînțeles, specializat in 
tehnici de măsurare șf control și 
transpune firesc exactitatea și minu
țiozitatea specifice muncii de labora
tor în tiparele disciplinei tehnolo
gice ale fabricației curente. Așa cum 
arăta și directorul întreprinderii, ca
litatea reprezintă și o obligație legală, 
căci mijloacele de măsurare au re
glementări severe în această privin
ță : noile produse nu pot fi omolo
gate fără un „dublu control" efec- •

tuat de Institutul Național de Me
trologie, iar fabricația curentă este 
autorizată și controlată sever de or
ganele de specialitate ale Inspecto
ratului General de Stat pentru Con
trolul Calității Produselor. Toate 
aceste cerințe au condus nu numai 
la asimilarea unor metode de con
trol, dar și la constituirea treptată 
a unor subsisteme de activități care 
au putut fi integrate ca atare în sis
temul de asigurare a calității : în
treaga activitate de supraveghere 
metrologică a mijloacelor de măsu
rare utilizate în procesul de produc
ție. metodologia de efectuare a 
probelor de tip, încercările de 
fiabilitate aplicate noilor produse și 
controlul periodic al fabricației cu
rente. precum și metodologia de 
efectuare a controlului final de ca
litate. Pentru toate aceste activități, 
I.A.E.M. dispune de laboratoare și 
dotări autorizate, precum și de un 
personal competent, autorizat. în
drumat și controlat de Inspecția Me
trologiei de Stat.

în aceste condiții este, desigur, ex
plicabil de ce in ultimii trei ani au 
fost îndeplinite, fără probleme deo
sebite. condițiile foarte severe de 
calitate impuse fabricației mijloace
lor de măsurare destinate echipamen
tului centralelor nucleare de energie 
electrică și industriei aeronautice, 
care se realizează — in prezent — ine 
regim. w':* asigurare a.j.c#lîj 
tatii produselor.

Ultima și cca mai importantă con
diție a introducerii sistemului de 
asigurare a calității se consideră a fi 
motivarea de grup a colectivului de 
conducere al întreprinderii ; altfel 
spus, înțelegerea de către toți fac
torii de conducere a necesității uti-

Corneliu CÂRLAN 
Cezar IOANA

(Continuare în pag. a III-a)

TEHNOLOGII MODERNE 
DE FABRICAȚIE
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STADIUL LUCRĂRILOR DE INTREJINERE LA 
in procente pe judefe, in seara zilei de 1 iunie, 
mecanică la porumb (cifra de sus) ți cea 

Ministerul

sar- 
uni- 
sate
însă

Condițiile climatice specifice acestui an impun, mai 
mult decit In alti ani. efectuarea la timp și cu cea 
mai mare răspundere a lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Aceasta este acum cea mai importantă 
cină a cadrelor de conducere si specialiștilor din 
tățile agricole, a organizațiilor de partid de la 
și consiliilor populare comunale.

Toate culturile necesită o întreținere exemplară,
dintre toate pe primul plan se situează porumbul. Nu
mai în unitățile agricole se cultivă 2,3 milioane hec
tare cu porumb, iar pe baza angajamentelor asurhate 
în întrecerea socialistă oamenii muncii din numeroase 
unități agricole s-au angajat să realizeze recolte de 
peste 20 tone la hectar, astfel încît să obțină înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Experiența 
și rezultatele a numeroase unități agricole din toate 
județele au demonstrat că randamentul la cultura po
rumbului poate spori foarte mult.

Dacă la cerealele păiohse nu mai avem aproa
pe nimic de făcut — peste o lună va începe sece
rișul — la porumb nivelul recoltei depinde în măsură 
hotăritoare de modul cum se execută acum lucrările 
de întreținere, iar mai tîrziu — irigațiile. Specialiștii 
din unitățile agricole care obțin an de an recolte mari 
de porumb consideră că de la o anumită treaptă în 
sus. pentru fiecare tonă spor de producție este nevoie 
să se pună accentul pe anumite pirghil de mare finețe, 
intre care afinarea solului prin lucrări mecanice^ și 
manuale si menținerea permanentă a lanurilor _ fără 
buruieni. Iată de ce. peste tot. prasilele trebuie făcute 
la timp si de bună calitate.

In multe județe și unități ritmul lucrărilor este bun.

PORUMB. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, 
proporfia în care a fost efectuată prima prașilă 
manuală (cifra de jos). Date furnizate de 

Agriculturii

dar se constată si destule rămîneri In urmă. Potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă în 
seara zilei de 1 iunie, porumbul a fost prășit pe 75 la 
sută din suprafețe mecanic si 64 la sută manual. Desi
gur. mediile însumează realizările obținute în unitățile 
agricole din județele din care acestea fac parte. Așa 
cum rezultă din harta prezentată, există diferențe apre
ciabile între județele situate în aceeași zonă agricolă 
în ce privește proporția în care au fost efectuate pra- 
Silele mecanice și manuale. Aceste diferente au la bază 
modul diferit de organizare a muncii, gradul de atra
gere la aceste lucrări a cooperatorilor și a celorlalți 
locuitori ai satelor, gradul de folosire a mijloacelor 
mecanizate. Intrucît nivelul recoltei de porumb, ca de 
altfel si la celelalte culturi prăsitoare, se hotărește 
tocmai acum, este necesar ca tocmai acum să se acțio
neze energic pentru efectuarea lucrărilor, să nu se 
admită nici o tărăgănare care ar putea determina scă
derea recoltelor. Este necesar ca în toate unitățile 
agricole munca să fie astfel organizată încît fiecare 
formație să efectueze numărul de prașile la termenele 
stabilite. De asemenea, trebuie organizată temeinic 
activitatea mecanizatorilor, pentru ca ei să lucreze re
pede si bine, evitîndu-se diminuarea densității prin 
tăierea din neglijentă a plantelor.

îndrumarea si controlul permanent asupra modulul 
cum se execută acum lucrările de întreținere a cultu
rilor. rezolvarea promptă a problemelor care se ivesc, 
stimularea inițiativelor oamenilor trebuie să preocupe 
în cea mai mare măsură organele si organizațiile de 
partid, consiliile populare și conducerile unităților 
agricole.

rTr

Formele democratice de conducere a societății

inițiate de partid iși confirmă viabilitatea

Azi, despre DEMOCRAȚIA CULTURII
PAGINA A IV-A
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Spirit de muncă 
revoluționar, eficient, 

in activitatea de partid
IN PAGINA A ll-A

LAUDĂ CĂRȚII

De curind. la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb din Su
ceava a fost pusă in funcțiune o 
modernă instalație de tip BETA
TRON pentru controlul nedistruc
tiv al calității pieselor turnate din 
fontă și oteluri speciale. Cu aju
torul ei se pot detecta eventualele 
defecțiuni ascunse provenite din 
turnare Ia piese cu pereți groși 
de pină la 200 mm. Ea a fost 
realizată prin colaborarea specia
liștilor din întreprindere cu colec
tivul Fabricii de aparatură nu
cleară din cadrul Institutului cen
tral de fizică de pe platforma Mă
gurele din Capitală. In fotografia 
din stingă redăm un aspect din 
camera blindată unde se instalează 
pentru control o piesă din conca- 
sorul unei mori de ciment, iar cea
laltă imagine prezintă panoul cen
tral de comandă al betatronului.

De remarcat că în întreprinderea 
suceveană se desfășoară ample ac
țiuni de modernizări ale tehnolo
giilor de fabricație. Practic, în 
toate secțiile de producție sint pre
zente însemnele noutăților tehno
logice. Pot fi menționate : robotul 
industrial din secția emailare, in
stalația de nitrurare ionică pentru 
tratamente termice secundare a 
oțelurilor nealiate ș.a.

De altfel, anul trecut colectivul 
întreprinderii din Suceava a obți
nut locul I in concursul județean 
al cercurilor inventatorilor și ino
vatorilor, cind au fost puse în apli
care în producție 32 de inovații și 
3 invenții, iar de la Începutul aces
tui an 5 inovații sînt finalizate in 
secțiile turnătorie, radiatoare, o- 
biecte sanitare și corpuri de încălzi
re. Astfel, produsele întreprinderii, 
datorită calităților lor. sint solicitate 
din ce în ce mai mult la export și 
se bucură de bune aprecieri ale 
partenerilor. Așa se face că planul 
la export pe primele cinci luni ale 
anului a fost depășit cu 11,6 
sută. (Eugen Dichiseanu).

la

Cind cineva pomenea cu 
doar douăzeci și cinci de 
ani în urmă de Călacea — 
Bihor două erau lucrurile 
cu rezonantă in memorie : 
pămîntul și apa. Gîndul în
chipuia întii de toate stra
tul fertil îngust, nepermis 
de îngust și de puțin dar
nic. Ca un făcut, deasupra 
locurilor norii se spărgeau 
și o luau care-ncotro. Pin
za freatică era la adincimi 
mari. Cele sase fintîni fo
rate încă acum mai bine de 
o jumătate de veac, la pes
te 35 metri adîncime fie
care, nu puteau răcori decit 
în parte satul, restul ră- 
mînind pe seama sacalelor 
și a apei strinse din ploi. 
Nu e de mirare că 
localnici iși căutaseră 
tul prin alte părți.

— Vorbea lumea de 
lacea ca de cel mai 
loc de pe pămînt. 
Flore Bocșe, președintele 
cooperativei agricole din 
sat.

— Interesantă poveste.
— Interesantă, nu zic ba. 

Cite greutăți am avut de 
învins pentru a ajunge la 
bunăstarea de azi. numai 
noi știm însă ! După ce 
ne-am unit pămîntul și am 
adunat tot ce a adus fieca
re în cooperativă, am ajuns 
la concluzia că averea noas
tră, mare și lată, era de 
circa 700 000 lei. Atelaje și 
animale. Atit. Multi sînt cu 
zimbetul pe buze acum 
cind aud cu ce am pornit 
la drum. Bunăstarea de as
tăzi este de fapt una din 
comparațiile revelatoare pe 
care le-a cunoscut satul ro
mânesc în anii ' de după 
cooperativizare. Averea 
noastră obștească depășeș-

te acum 160 milioane lei. 
Aproape cinci 
pentru fiecare 
tare.

Flore Bocșe 
cu ajnintirile. „Să-ți 
drept, nu prea mă uit îna
poi. Nu-i vreme". Stăruim, 
totuși.

— Cum să vă zic. în pri
mii ani țărina dădea ce

milioane lei 
sută de hec-
este zgircit 

spun

ne-am purtat si noi si cei
■ dinaintea noastră traiul.
Tot la el trebuie să ne ui
tăm. Să-1 facem mai bun. 
Să alegem culturi care ne 
pot aduce venituri mari la 
hectar".

— Era cumva viitoarea 
strategie pentru progresul 
cooperativei ?

— Cam asa ceva. Hotări-

găloasă. Cere multă price
pere și atenție. Dar merită. 
Un kilogram de semințe 
din astea se vinde cu mii 
de lei". M-a prins ideea. Am 
citit toată iarna tot ce-am 
adunat de pe la direcția 
agricolă, ce-mi mai trimi
sese feciorul meu cel mare, 
pe-atunci student la agro
nomie. Spre primăvară

„LA NO! MUNCA ESTE Z4 PUTERE
multi 

i roș
Că- 

uitat 
zice

Șl LA LOC DE CINSTE*
într-o cooperativă agricolă bihoreană

voia cerul. Iar cerul nu era 
prea darnic. Nu scoteam 
mai mult de o mie de kilo
grame de cereale. Nu pu
team dormi nopțile. îmi 
puneam tot felul de între
bări. Una ' ‘ "
decit alta, 
răsuceam, 
jungeam. 
bine. Podzol degradat, 
numesc oamenii de știință. 
Noi știam despre el insă că 
pe alocuri nu făcea decit 
ceapa ciorii și rugi, tranda
firi dintr-ăia sălbatici. 
Știam cit e de mare răs
punderea noastră pentru 
a-i spori puterea. Dar 
n-aveam altă cale. „Știți 
bine, le-am zis cooperato
rilor, în pămîntul ăsta ne-a 
fost nădejdea. Din el

mai îndreptățită 
Le întorceam, le 
tot la pămînt a- 

11 cunoaștem 
il

sem într-un fel atunci „re
ciclarea pămîntului". Ne 
obligam să-1 lucrăm ca la 
carte. Am ajuns ca o dată 
la patru ani să revenim cu 
îngrășăminte organice pe 
aceeași suprafață, să apli
căm cantități cît mai mari 
de amendamente. Numai 
așa am putut să neutrali
zăm aciditatea solului. 
Numai așa am reușit să 
smulgem ogoarelor recolte 
de cinci-șase ori mai mari 
decit Ia cooperativizare.

— Să revenim la începu
turi...

— „Dacă zici că aveți for
ță de muncă suficientă — 
mi-a zis cineva de la di
recția agricolă — ați putea 
încerca să produceți să- 
mînță de roșii. Treabă mi-

ne-am apucat de lucru. 
Abia mai tîrziu mi-am dat 
seama ce mare curaj am 
avut. Cu trudă multă și cu 
griji la fel de multe, am 
reușit. Lucram și eu cot la 
cot cu femeile, după ce 
le-am școlit seară de seară 
toată iarna. Cum se face 
polenizarea, intre ce ore se 
poate lucra și toate celelal
te mărunțișuri cite sînt si 
care dacă nu se fac ca lu
mea ai muncit degeaba.

Răsplata a fost pe mă
sură. C.A.P. Călacea a 
ajuns să asigure un sfert 
din necesarul țării de să- 
mînță hibridă de tomate. 
Și ta scurt timp, beneficiile 
din grădinărit insumau 
bune milioane. Mai cu sea
mă că în ultima vreme s-ă

adăugat și cultura de ardei 
boia. Cum era și de aștep
tat, izbînda i-a încurajat 
mult pe oameni, făcîndu-i 
6ă înțeleagă că și ogorul 
lor sărac poate produce în
treit și chiar mai mult dacă 
se lucrează cu pricepere și 
îndrăzneală, cu seriozitate 
și dragoste.

Dar pentru ca pămîntul 
să producă mereu mai 
mult, cooperativa si-a dez
voltat și un puternic sector 
zootehnic, un sector care 
dincolo de producțiile tot 
mai mari pe care le dădea 
a devenit și o adevărată 
uzină de îngrășăminte. Pes
te 1 100 bovine. îndeosebi 
„Bălțată românească", rasă 
care, printr-o continuă se
lecție, dă cite 3 000 litri 
lapte de la fiecare vacă, 
dublu fată de acum zece 
ani. Cei aproape 160 cai re
zolvă mai mult de o treime 
din transporturi. O „tur
mă" de peste 1 500 ovine 
valorifică extrem de bine 
pășunile din zonă, iar prin 
tîrlire îmbogățește 
fertilitatea solurilor.
noi le creștem pentru „lina 
lor de aur" — ține să pre
cizeze Flore Bocșe — pro
ducția de fiecare oaie insu- 
mind 9,2 kg. Pe feciorul mai 
mic al 
rativei 
pitrul" 
vicole.
te tînăr, dar din 
lui înfățișare 
timpuria maturizare a o- 
mului care și-a luat în se
rios profesia și menirea. De 
la el aflăm că, deși inau-

mult 
Dar

președintelui coope- 
1-am întîlnit la „pu- 
raodernei ferme a- 
E tînăr, e încă foar- 

întreaga 
răzbate

Ioan LAZA
(Continuare în pag. a II-a)

Inscripțiile, letopise
țele. cronicile și car
tea tipărită despre di
feritele forme ale ma
teriei, ale vieții ome
nești in societate si ale 
faptelor individuale 
ieșite din comun, cu 
reflexe notabile pentru 
colectivitate, nemuresc 
popoarele, fac să dăi
nuie numele autorilor 
de la Herodot pină la 
condeierii debutanți ai 
zilelor noastre. Incu
nabulele si manuscri
sele cu slove capitale 
ornate de îndrăgostiți 
ai cuvîntului scris, 
copiile scump plătite 
ale celor dinții scrieri 
in limba română au 
fost socotite bijuterii 
inestimabile, de 
Grigore Ureche și 
ron Costin pînă 
Cei mai luminați 
meni, de-a lungul 
veacurilor, au căutat 
să-și procure exem
plare și copii care 
le-au hrănit spiritul și 
pe care le-au lăsat 
moștenire de preț ur
mașilor lor, ca 
grăitor semn 
gostei ce le 
Mulți dintre 
nii cu stare 
pacitate intelectuală 
din. trecutul nostru au 
strlns in bibliotecile 
lor comori care uimesc 
și astăzi, cind vremea 
care a trecut cu vifor
nițele ei peste rafturi
le de lemn scump pli
ne cu cărfi le-a înju
mătățit poate numărul. 
Știm că istoricul Con
stantin Cantacuzino a 
predat o impresio
nantă bibliotecă, in 
mare parte risipită, că 
Gheorghe Lazăr tre
cea, în iunie 1823, prin 
vama de la Turnu 
Roșu cu 350 de cărți, 
că Eminescu și-a pus 
zălog in timp de iarnă 
paltonul, pentru o car
te de la anticariatul 
din Viena, că Biblio
teca Academiei Repu
blicii Socialiste Româ
nia, in afară de secția , 
de manuscrise cu zeci 
de mii de documente,

ia 
Mi- 
azi. 
oa-

cel mai 
al dra- 
purtau. 
oame- 
și ca-

scrieri și opere in for
ma lor netipărită, are 
o secție care conține 
„Cartea rară" cu bo
gate „Ex libris" și de
dicații, adnotări și 
completări ale autori
lor sau ale cititorilor 
acestor cărți.

Intr-o viață de om, 
numărul condeierilor 
din -țara noastră s-a 
însutit, al cititorilor a 
cuprins întreaga popu
lație, de la șase ani la 
octo și nonogenari. Li
brăriile etalează pe 
fiecare stradă a orașe
lor noutățile literare și 
științifice, și nu există

ÎNSEMNĂRI
sat fără librărie sau 
punct de difuzare a 
presei și a cărții. Ma
rile biblioteci univer
sitare pun la dispozi
ția cercetătorilor cele 
măi recente informații 
și opere beletristice, 
tratate despre macro și 
microcosmos, in toate 
ipostazele lor, iar zia
rele pun zilnic in fata 
ochilor noștri idei șl 
fapte exemplare, gre
șeli de care trebuie să 
ne ferim, modele de 
viată cetățenească lău
dabile, succese ale po
porului roman in cele 
mai felurite direcții 
de activitate. Limba 
literară a căpătat o 
strălucire excepționa
lă fată de aceea folo
sită de I. Heliade Ră- 
dulescu in 
dența de 
veac. Sint 
năstrușnici, 
focă graiul 
plin de plasticitate pe 
care l-au șlefuit ge
nerații de cărturari — 
scriitori și oratori ce
lebri — cu neologisme 
inutile, cu barbarisme 
neînțelese, cu expresii 
întradins șocante, dar 
inovațiilor fără legă
tură cu spiritul limbii 
noastre, timpul le a- 
duce uitarea sau, tot.

corespon- 
acum un 
și autori 
care su- 

limpede și

timpul, le trece în ca
tegoria curiozităților.

Bibliotecile școlare 
și de împrumut, du
lapul cu cărți al fie
cărui copil din școala 
elementară, revistele 
scoase special pentru 
vîrsta elevilor, perio
dicele din fiecare ju
deț, ca să nu mai 
pomenim de presti
gioasele reviste cen
trale „România lite
rară", „Contempora
nul", „Viața româ
nească", „Luceafărul", 
„Flacăra", „Săptămî- 
na“, au ridicat pe ne
simțite nivelul intelec
tual, cultural și au fa
cilitat dezvoltarea ta
lentelor înnăscute, care 
altfel s-ar fi închircit 
in ignoranță și nefolo- 
sire. Cine nu crește in 
asemenea condiții este 
singur vinovat față de 
sine și față de poporul 
căruia aparține.

...Acum șaptezeci și 
unu de ani. pe cimpul 
cu mărăcini, colți și 
drăcili dintre cele trei
zeci de case ale pro
iectatului oraș Bechet, 
venind de la școala 
primară a vechiului 
sat, revăd un grup de 
trei copii alergind 
după un colt de ziar 
purtat de vint. trec'm- 

. du-și-l din mină in 
mină să-l citească, 
deși ideile nu puteau 
fi deduse din zdren
țuitul colț de ziar. Plă
cerea lecturii 
era mai mare 
cea procurată de 
deaua cu vergi 
luată de la bragagiu. 
Pe aceiași copii cu 
ghiozdane de așternut 
in patru ite mi-i 
amintesc in podul 
Lioante, luminind 
luminarea paginile 
vistei 
viața 
ce 
în

insă, 
decit 
aca- 
roșii

re- 
lui 
cu 

re-
Si„Sănătatea 

fericită", 
fericire au 

biblioteca Facultății
Emilia Șt. 
MILICESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Spirit de muncă revoluționar, eficient, în • activitatea de partid
O rezultantă a bunei organizări: CAPACITATEA 
DE A COPRINDE TDAIE DOMENIILE ECONOMICO-SDCIALE

Constituit ca județ In anul 1968, 
o dată cu reorganizarea administra- 
tiv-teritorială a tării. Sălajul a fost 
supus in mai puțin de două decenii 
la o adevărată renaștere economico- 
socială, devenind, astfel, aproape de 
nerecunoscut. In condițiile în care 
„explozia" industrială a fost urmată
— ca reflexe ale ei — de o „explo
zie" urbanistică și de adinei prefa
ceri revoluționare pe toate planurile 
vieții, era firesc și inevitabil ca 
organizația județeană de partid, toti 
comuniștii din localitățile noului ju
deț să se confrunte pe parcurs cu o 
seamă de probleme, pe cit de im
portante pe atît de dificile, ale dez
voltării (industriale, agrare, edilita
re, sociale, culturale), obiectivele 
muncii politico-organizatorice și edu
cative fiind mereu altele, de la o 
etapă la alta.

Pentru a putea cunoaște specificul 
muncii pe care o desfășoară comu
niștii astăzi — cînd Sălajul a intrat 
în rindul județelor puternic indus
trializate. cu o agricultură prosperă 
și cu o intensă viată socială si spi
rituală — am solicitat, mai întîi. .pri
mului secretar, al comitetului jude
țean de partid, tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu. o punere în temă :

„Așa cum arată in prezent — pu
ternic, înfloritor pe toate planurile
— județul Sălaj este o creație eloc
ventă a «Epocii Nicolae Ceaușescu-, 
După etapele consecutive ale unor 
investiții si acumulări masive in toa
te domeniile — răstimp în care 
secretarul general al partidului a 
efectuat in județ sase vizite de lu
cru — in prezent ne aflăm in etapa 
fructificărilor necesare si firești.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. efectuată 
în județul nostru anul trecut a 
înriurit profund activitatea politică, 
organizatorică, social-economică și 
spirituală a județului nostru, a deter
minat perfecționări adinei ale acti
vității organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor populare, a orga
nizațiilor de masă și obștești. Acest 
eveniment a însemnat pentru Sălaj 
un moment hotărâtor in creșterea ca
lității muncii tuturor organelor si or
ganizațiilor de partid.

Pornind de la faptul că nu poate 
fi realizată o conducere unitară si 
eficientă fără o implicare activă a 
organelor și cadrelor de partid in 
procesul concret al muncii, al trans
formărilor pe multiple planuri, stră
dania noastră a fost orientată în 
direcția creșterii capacității politico- 
organizatorice a organizațiilor de 
partid de a conduce nemijlocit, din 
interior, intreaga activitate economi- 
co-socială si politică.

Sigur, pe prim-plan au stat si stau 
problemele economice, a căror solu
ționare constituie, asa cum sublinia 
secretarul general al partidului, cri
teriul fundamental și logic de apre
ciere a capacității de conducere a 
oricărui organ de partid. Concomi

tent, ținînd seama că intreaga dez
voltare a construcției socialiste se 
bazează pe asigurarea rolului condu
cător al organelor și organizațiilor 
de partid in toate sectoarele, am 
căutat să cuprindem in mod adecvat 
și celelalte domenii : invățămint, 
cercetare, educație și cultură, proble
matica socială, sistematizarea locali
tăților etc.
.Avem unele temeiuri de satisfac

ție in legătură cu rezultatele obți
nute de comuniști, de oamenii mun
cii din județul nostru in industrie, 
agricultură și in celelalte domenii. 
Pentru a se ajunge la aceste rezul
tate, preocupările și eforturile de a 
transpune in viață orientările și in
dicațiile date de conducerea parti
dului la fata locului, in dialog direct 
cu oamenii muncii, au fost stimulate 
și puse în valoare 
narea stilului și 
muncă.

Sintem conștienti 
să păstrăm și să dezvoltăm o atitu
dine lucidă, realistă, să sesizăm per
sistența unor lipsuri și neajunsuri in 
munca noastră. Va trebui ca. pe 
această bază, să acționăm cu mai 
multă fermitate pentru ca membrii 
de partid din toate unitățile să-și 
indeplinească vocația specifică de 
a fi in primele rinduri in des
fășurarea exemplară a activității 
de înfăptuire a hotărîrilor de 

Vom ur
ca această ce-

prin perfectio- 
metodelor de

însd că trebuie

înfăptuire 
partid, a legilor tării, 
mări, cu deosebire, 
rintă să-și găsească expresie supe
rioară in minerit.
realizarea exportului, a programelor 
de modernizare în industrie, in ri
dicarea producțiilor agricole la nive
lul cerințelor noii revoluții agrare. 
In același timp, va trebui să confe
rim, la nivelurile de bază, un plus 
de vigoare întregii activități politi- 
co-ideologice si culturale, de formare 
a omului nou.

Așa cum probează viața, avem 
încă multe de făcut in direcția reali-

energetică, in

petența și capacitatea lor. In munca 
de partid, așa cum s-a indicat și se 
obișnuiește, s-au repartizat sarcinile 
și domeniile în mod corespunză
tor : de fiecare din cele patru 
orașe răspunde cite un secre
tar al comitetului județean, care 
mai are în îndrumare. spri
jin și control si un mare obiectiv 
industrial, și un consiliu unic agro
industrial. Ceilalți membri ai birou
lui răspund, fiecare, de cite 1—2 o- 
biective industriale și de cîte un con
siliu unic agroindustrial. Iar a răs
punde înseamnă a fi aproape zilnic 
prezent și la locul respectiv, a cu
noaște și a sprijini efectiv întreaga 
activitate politico-organizatorică de 
realizare a sarcinilor în profil teri
torial. Ceea ce se și întîmplâ. To
varășul Tiberiu Marian. secretar 
cu probleme organizatorice al comi
tetului județean de partid, ne măr
turisea că atît de adine și activ 
implicate 
nul mers 
zona de 
creat o 
trecere 
sensul constructiv al cuvîntului. Iar 
în situația cînd omul de la județ a- 
junge să cunoască atît de bine locul 
incit poate asigura o ridicare calita
tivă a muncii exercitînd chiar o 
funcție permanentă acolo, lucrurile 
sint duse pină la capăt. Așa s-a în
tîmplat cu tovarășul Gheorghe Du- 
mi traș — de cîtăva vreme ales se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Șimleu Silvaniei. In activita
tea economică, productivă, ca și în 
celelalte domenii, de asemenea- se 
lasă drum liber valorii, promovările 
făcîndu-se pe criteriul competentei 
probate.
pus la locul potrivit s-au 
și se ' ........._
funcții, promovări, rotații. Un exem
plu, din mai multe : întreprinderea 
de conductori emailați mergea foar
te bine sub conducerea unui director

tineri elevi localnici să se pregă
tească temeinic, să urmeze studii su
perioare și să se întoarcă apoi aca
să. ca specialiști. Pentru anul 1987, 
comitetul județean de partid a soli
citat din timp Ministerului Educației 
și învățămintului necesarul de, cadre 
cu pregătire superioară — pe specia
lități.

sînt 
bu- 
din 
s-a' 
în-

cadrele de la județ în 
al treburilor economice 
care răspund, incit 
emulație, chiar o 

în acest sens. întrecere in

Ca omul potrivit să fie 
făcut 

mai fac eliberări din

COMITETUL JUDEȚEAN SALAJ AL P.C.R
zării unei osmoze reale — in fiecare 
organizație de partid — intre latu
rile si componentele muncii de 
partid, astfel incit să se imbine în 
mod armonios actualitatea cu per
spectiva, sarcinile prioritare cu cele 
de ansamblu, democrația largă, par
ticipativi. cu ordinea si disciplina, 
care se cer, toate, onorate in mod 
exemplar".

Dinamism, implicare activă, răspundere
Activitățile de partid la care am 

participat în zilele documentării 
noastre pe teren, discuțiile purtate cu 
mai multi comuniști — printre care 
și cadre de conducere în organizații 
de bază sau la nivel comunal, oră
șenesc și județean — au confirmat 
asemenea aprecieri, aprofundindu-le 
sub diferite unghiuri, concretizin- 
du-le.

...Sintem la Cehu Silvaniei — oraș 
cu numai 10 000 de locuitori și o 
producție industrială anuală de 300 
milioane lei, dar care intr-o vreme 
a ridicat unele probleme privind ac
tivitatea în economie, cit și munca 
de partid. Sesizînd la timp aceste 
probleme, comitetul județean de 
partid a acționat prompt și hotărît : 
a trimis aici, să facă un control com
plex, o brigadă alcătuită din cadre 
de conducere și membri ai activului 
de partid ; a organizat la fața locu
lui o ședință de analiză cu secreta
riatul comitetului județean ; a stabi
lit măsurile politico-organizatorice 
impuse de situație. Acum, la Cehu 
Silvaniei participăm la o altă analiză 
de secretariat, ce examinează modul 
în care au fost transpuse în practică 
măsurile întreprinse cu un an în 
urmă. După ce secretara comitetu
lui orășenesc de partid prezintă 
informarea privind stilul si me
todele de muncă folosite. Ca si 
măsura în care acestea s-au dovedit 
ori nu eficiente, fiecare secretar al 
comitetului județean își spune pă
rerea din punctul de vedere al sec
torului de care răspunde (organiza
toric. economic, agrar, propagandă, 
•ocial). neomițînd nici alte dome
nii de activitate. In final — cu toa
te că din rindul factorilor locali nu 
mai ia cuvintul nimeni, pierzind ast
fel un prilej favorabil de a ridica 
eventuale probleme dificile, de a 
aprecia ori solicita sprijinul organe
lor'județene — sînt definite conclu
zii și măsuri privind prioritățile ce. 
trebuie urmărite în activitatea eco
nomico-socială a Cehului Silvaniei 
și, în directă corelație cu ele. Îmbu
nătățirile ce se impun în stilul de 
muncă al comitetului orășenesc de 
partid.

trezească conștiințe și să stimuleze 
energii creatoare. Analizele făcute 
de secretariat la fața locului consti
tuie doar un exemplu. In străduința 
sa de a se implica activ în rezolva
rea efectivă a problemelor cotidiene 
(evident, în ordinea prioritară im
pusă de mersul general înainte al 
Sălajului), de a asigura și întări ro
lul conducător al partidului in toate 
sectoarele construcției socialiste, co
mitetul județean folosește și alte 
forme — dintre cele socotite „clasi
ce", dintre cele mai noi impuse de 
viață. Unele cu mai mult succes (și 
deci trebuie generalizate), altele cu 
mai puțin succes (și deci trebuie 
îmbunătățite). După cum vom arăta 
în continuare...

deosebit de competent : Nicolae 
Maier ; de vreo doi ani, acest direc
tor a 
țevi, 
tăzi. 
bine

-tor),< __ ________  „ ____
vechiul inginer-șef, devenit director). 
In paralel, organele județene sint 

. preocupate să asigure atragerea 
și stabilizarea cadrelor de spe
cialitate cu pregătire superioară : pe 
de o parte, sînt create condiții bune 
pentru ca absolvenții să-și poată în
temeia cămin trainic în Sălaj, pe de 
altă parte sînt sprijiniți o seamă de

fost trecut la întreprinderea de 
mult rămasă în urmă. As- 
treburile merg la fel de 
si la țevi (cu noul direc- 
și la conductori emailați (cu

Ședințe mai puține, dar 
mai eficiente. Pe eit P°sibi1’ 
accentul se pune pe dialogul la fața 
locului, nu pe ședințe. Cuprinderea 
cit mai multor domenii și probleme 
la nivelul organizației județene de 
partid este reflectată concludent și 
de tematica analizelor întreprinse. In 
perioada ianuarie 1986 — mai 1987, 
care a făcut obiectul documentării și 
analizei noastre, au avut loc 15 ple
nare ale 
dințe de 
cretariat 
matică a 
firesc și 
mice, ale industriei, agriculturii (28), 
apoi, în ordine, cele privind : viața 
de partid și stilul de muncă (24), 
conducerea și îndrumarea organiza
țiilor de masă și obștești (8), edu
cația, cultura și învățămintul (7), 
propaganda de partid, popularizarea 
legilor și învățămintul politico-ideo
logic (5), problemele sociale (5), pre
gătirea forței de muncă si creșterea 
cadrelor (3). Interesant este că fie
care ședință de birou are la ordinea 
de zi (pe lingă problemele priorita
re si stringente ale lunii respective) 
două puncte nelipsite : soluționarea 
problemelor ridicate de 
muncii în scrisori și audiențe 
luția principalelor fenomene 
grafice în comparație cu luna 
punzătoare din anul anterior, 
cum se vede, este o repartiție 
tică ce tine in general seama de ne
cesitățile și prioritățile cu care a tre
buit să se confrunte județul. Totuși, 
surprinde faptul că aspectele sociale 
au fost analizate doar in patru rin- 
duri, de către secretariat, și o dată 
de birou. Chiar dacă problemele pri
vind construcția de locuințe, trans
portul in comun, . sănătatea, comer
țul, aprovizionarea au fost analizate 
de organele de stat la nivelul jude
țului, se impunea in logică firească 
prezența lor periodică și în dezbate
rile organelor de partid.

Desigur, formele și metodele de 
muncă folosite de organizația jude
țeană de partid Sălaj pentru cuprin
derea pe cit posibil a tuturor do
meniilor de activitate economico-so- 
cială sint mult mai multe. Ne-am 
referit in acest articol la citeva. Mai 
sint cele privind controlul îndeplini
rii sarcinilor (am amintit de brigăzi 
complexe, care au fost trimise intr-o 
serie de localități și unități econo
mice, există un sistem de urmărire 
zilnică a realizării producției fizice), 
mai sînt- cele privind consultarea 
maselor (intilniri cu colective intregi 
de muncitori pentru dezbaterea sar
cinilor de plan sau a altor proble
me), ca și cele privind munca dife
rențiată. evitarea paralelismelor și 
încă altele. In ce se exprimă efi
cienta lor ?

comitetului județean. 26 șe- 
birou și 39 ședințe de se- 

— 80 în total. Ponderea te- 
acestora au avut-o (cum era 
necesar) problemele econo-

oamenii 
; evo- 
demo- 
cores- 
După 

tema-

Criteriu unic de apreciere: rezultatele în 
îndeplinirea obiectivelor economico- 

sociale

Analize la fața locului a 
organizat secretariatul comitetului 
județean de partid nu numai la Cehu 
Silvaniei, ci și în comunele Buciumi, 
Românași, Nușfalău, Bănișor, și in 
C.U.A.S.C.-urile Ileanda și Surduc, 
și la întreprinderile de țevi, de an
velope și de armături din Zalău 
(fără ca în aceste locuri să se fi în- 
timplat ceva deosebit, care să ceară 
intervenția urgentă a secretaria
tului). Toate acestea, din ianua
rie 1986 pînă în prezent ! Opor
tunitatea, operativitatea și eficien
ta acestor analize pledează con
vingător pentru periodicizarea lor. 
o programare chiar lunară fiind nu 
numai binevenită, dar și posibilă.

Mai toti interlocutorii noștri 
In județul Sălaj — activiști de 
partid, directori, maiștri și munci
tori din întreprinderi, oameni din 
agricultură, din Invățămint sau cul
tură sau alt sector social — au ținut 
să scoată în evidență că, în general, 
se simte un spirit dinamic în activi
tatea organizației județene de 
partid, ceea ce imprimă exigentă 
și eficiență pînă jos, la organizațiile 
de bază din toate domeniile. Un 
evantai larg de forme și metode de 
muncă suple concură la întreținerea 
acelui climat de seriozitate și res
ponsabilitate capabil să schimbe 

^^nentalități șl structuri învechite, să

Intilniri decadale cu acti- 
yU| In cadrul conducerii unitare 
de către partid a tuturor sferelor 
de activitate economico-socială din 
județ sint stabilite (pentru anumite 
perioade) priorități, în special de 
ordin economic. Decadal, sînt orga
nizate intilniri de lucru ale birou
lui comitetului județean la care 
participă un activ larg (conducători 
de unități, specialiști, activiști de 
partid, reprezentanți ai sindicatului, 
ai U.T.C., alți factori) : o dată pe 
problemele productivității muncii, 
altă dată pe cele ale calității sau ale 
reducerii consumurilor, o dată pe 
problemele exportului, altă dată pe 
cele ale respectării termenelor con
tractuale ș.a.m.d. După prioritatea 
perioadei respective. Am avut prilejul 
să asistăm și la o asemenea acțiu
ne. Tema : activitatea și necesitățile 
pentru îndeplinirea planului pe pri
mul semestru. Foarte operativ și 
foarte concret, factorii răspunzători 
din întreprinderi au informat asupra 
situației la zi, au prezentat greută
țile întimpinate. au cerut sprijinul 
comitetului județean într-o direcție 
sau alta. Atunci, acolo, pe loc. au 
fost stabilite măsuri concrete, ter
mene precise și răspunderi exacte 
pentru rezolvarea fiecărei probleme 
nevralgice și stringente. Pentru că. 
s-a subliniat. Conferința Națională 
a partidului trebuie întîmpinată cu 
succese efective pe toate planurile. 
Asemenea analize decadale ale pro
blemelor economice (mai dese pen
tru industrie, mai rare pentru agri
cultură — probabil pentru a nu se 
stinjeni campaniile) ar putea fi in
tercalate și cu acțiuni similare la 
care să participe activul din alte 
sectoare — educațional, social, cul
tural. Extinzindu-se o bună expe
riență proprie, s-ar asigura și pe 
această cale o cuprindere mai largă 
a diverselor domenii, o cunoaștere 
mai sistematică a problemelor, o 
rezolvare mai operativă a acestora.

Secretarul general al partidului 
spune clar : organizațiile de partid 
își desfășoară bine activitatea nu
mai în măsura în cane aceasta se 
reflectă în realizarea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială. Care 
este situația, din acest punct de ve
dere fundanifental, în județul Sălaj 7 
Să ne referim la citeva domenii.

In industrie. Deși județul a 
beneficiat de cele mai înalte ritmuri 
de dezvoltare din țară, mult timp nu 
și-a realizat planul de producție. S-a 
întîmplat aceasta din 1978 pină in 
anul precedent. Din 1986. și Sălajul 
își onorează datoria pe măsura in
vestițiilor mari ce s-au făcut în el 
de către conducerea partidului și 
statului, reușind să intre in caden
ța normală a județelor ce-și reali
zează integral sarcinile. $1 anul aces
ta si-a îndeplinit olanul pe _ patru 
luni. în 
pentru a 
mestrului 
rea acestui obiectiv se poartă per
manent și un dialog activ, fructuos 
cu organele centrale. Au fost și 
rămîn însă probleme la întreprin
derea de anvelope — singura unita
te industrială din județ care nu-și 
îndeplinește planul. Din cauze obiec
tive, dar și din cauze subiective care 
dezvăluie unele lipsuri în organiza
rea muncii la comitetul județean de 
partid, ca si la cel municipal. Aces
tea isi cunosc si recunosc lipsurile, 
dar încă nu au reușit să le elimine 
în totalitate si definitiv.

In agricultură. Ritmul de dez
voltare a producțiilor (cerealiere, 
dar și de cartofi, sfeclă de zahăr, le
gume) nu este satisfăcător : produc
țiile agricole sint incomparabil mal 
bune decit altădată. însă sub nivelul

altor județe și al cerințelor. Comite
tul județean de partid nu a găsit 
incă modalitățile cele mai potrivite 
și mai eficiente pentru conduoerea 
și urmărirea muncii politico-organi- 
zatonce in agricultură. Din 
punct de vedere, 1987 
decisiv pentru județul 
se află in plin efort 
„trenul" noii revoluții

acest 
este un an 
Sălaj — care 
ca să prindă 
agrare.

prezent făcînd eforturi 
realiza sarcinile se

in curs. în realiza-

In domeniul educației și Invâ- 
țămintului. A fost reconsiderată 
rețeaua de Invățămint din județ ; 
a crescut numărul de școli ge
nerale și licee (treapta I) in me
diul rural, pentru reținerea și stabi
lirea forței de muncă tinere la sate; 
s-au revăzut organizarea și funcțio
narea cursurilor de calificare și per
fecționare a pregătirii profesionale, 
dar va trebui să se întreprindă mă
surile necesare in vederea participă
rii efective a fiecărui muncitor și 
specialist la cursuri de reciclare. Pe 
planul vieții culturale, printre altele 
s-a reorganizat muzeul județean de 
Istorie (in sensul aducerii sale „la 
zi") și a început organizarea unor 
centre culturale la sate (primul a 
apărut la Bocșa, urmează Crasna).

In domeniul sistematizării locali
tăților 
urmă 
drept, 
afara perimetrelor. dar restrîngerea 
acestora si redarea pentru agricultu
ră a terenurilor rămase libere se tac 
anevoie.

Desigur, analiza ar putea conti
nua, domeniile muncii și vieții în- 
tr-un județ fiind multe și com
plexe.

se manifestă rămîneri în 
privind aplicarea legii ; ce-i 
nu se mai oonstruiește In

Deschideri necesare și perfecționări 
posibile

în sectoarele cele mai 
grele — cadrele cele mai 
bune Un principiu al muncii de 
partid — exprimat și subliniat în 
repetate rinduri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este ca activul 
de bază, cadrele de partid cele mai 
bune să fie repartizate în sectoarele 
cele mai importante și mai grele ale 
dezvoltării și construcției socialiste, 
în județul Sălaj, aplicarea acestui 
principiu, cu deosebire in ultimii 
ani, asigură prezența celor mai des
toinici conducători și activiști de 
partid, a celor mai pricepuți specia
liști și buni organizatori acolo unde 
este cea mai mare nevoie de com-

Capacitatea organizației județene 
de partid Sălaj de a cuprinde și 
soluționa sarcinile din toate dome
niile activității economico-sociale 
este, după cum se vede, tot mai 
evidentă, pe măsură ce se realizează 
promovarea și stabilitatea cadrelor 
necesare, pe măsură ce se aduc per
fecționările impuse de viată stilului 
și metodelor de muncă. Procesul a- 
cesta este firesc, este Ireversibil. 
Pentru accelerarea lui. pentru spo
rirea în continuare a capacității or
ganizatorice de cuprindere se impun 
— după cum arată realitatea — une
le deschideri și perfecționări.

în primul rînd, se simte nevoia 
activizării mai puternice a organiza
țiilor de bază ale partidului din 
unități — acolo unde sint chemați 
să stea mai mult (nu la sediul co
mitetelor orășenești sau comunale) 
activiștii care vin de la județ. Este 
foarte important ca stilul de muncă 
viu, dinamic, ce caracterizează acti
vitatea la nivel județean să fie pre
luat și permanentizat și jos. in veri
gile de bază.

Totodată, pe măsură ce județul 
acumulează o experiență care și-a 
dovedit eficiența și viabilitatea, ini-

tiativele și metodele bune pot și 
trebuie să fie răspîndite larg, gene
ralizate în toate organizațiile.

Cum menționa primul secretar a) 
comitetului județean de partid. In 
procesul complex al înfăptuirii sarci
nilor economice, sociale, politice se 
intîlnesc și o serie de greu
tăți, dar sînt de înfruntat și anu
mite mentalități necorespunzătoare. 
„De aceea, incepind cu comitetul ju
dețean de partid, sintem hotăriti să 
manifestăm o capacitate sporită de a 
recepta noul, de a elimina obișnuin
țe și practici de muncă învechite, de 
a ridica intreaga activitate de partid 
la nivelul pe care il implică însuși 
stadiul dezvoltării societății noastre, 
răspunzind prin fapte, prin realizări 
îndemnurilor și indicațiilor secreta
rului general al partidului".

Realitățile vizibile la tot pasul, azi. 
In județul Sălaj — deopotrivă in pro
cesul muncii sociale, ca și în activi
tatea de partid — oferă suficiente 
temeiuri că așa va fi.

Gheorghe M1TRO! 
Gheorghe ION1ȚA 
Eugen TEGLAȘ

Spitalul și noua maternitate din Slatina

CITITORII NOȘTRI, CORESPONDENȚII NOȘTRI
Tinerețea unei străvechi așezări

Buziașul, străveche localitate si
tuată intr-un atît de frumos cadru 
natural, a cunoscut și cunoaște în 
anii socialismului, dar mai cu 
seamă în ultimele două decenii, 
transformări fără precedent. Dacă 
în trecut principala ocupație a lo
cuitorilor săi o reprezenta agricul
tura, la care se adăuga și o modes
tă secție de îmbuteliat apa mine
rală, astăzi Buziașul a devenit un 
centru urban în toată puterea cu- 
vintului. Aici ău fost create secții 
ale unor întreprinderi din Timișoa
ra, cum sint „Electromotor", „Mo
dern", „Apemin", care, împreună 
cu secțiile cooperației meșteșugă
rești, realizează producții în valoare 
de peste 250 milioane lei anual. 
Dacă vom adăuga Ia aceasta și 
aportul agriculturii socialiste, de 
stat și cooperatiste, reprezentată 
printr-o întreprindere agricolă de 
stat, prin două cooperative agri
cole, o stațiune pentru mecanizarea 
agriculturii, o secție de creștere și 
lngrășare a porcilor, aparținînd 
Combinatului agroindustrial Timi
șoara, rezultă că în acest oraș se 
realizează o producție totală în va
loare de peste jumătate de miliard 
lei anual.

Dar nici în domeniul social-edili- 
tar, Buziașul nu a rămas mai 
prejos. Noile edificii social-cultu- 
rale și de invățămint, precum noua 
casă de cultură cu 500 de locuri, 
biblioteca orășenească cu cele circa 
50 ' dfe' mii de volume, teatrul de 
vară, un liceu industrial, trei școli

Cînd spiritul 
nu-i la

Cu aproape doi ani in urmă, 
blocul G 5 de pe strada Veterani 
din Drobeta-Tr. Severin a fost pre
dat de Antrepriza de construcții 
montgj a județului Mehedinți că
tre fabrica de materiale de con
strucții (F.M.C.), pentru cazarea 
lucrătorilor acestei unități. Chiar 
dacă la vremea respectivă, cînd a 
fost preluat, blocul nu era prea 
bine întreținut, aceasta nu justi
fică starea necorespunzătoare in 
care se află in prezent, deteriora
rea sa din cauza lipsei de îngrijire. 
Este de neînțeles nepăsarea celor

generale, o policlinică, un sediu 
C.E.C. și altul al oficiului P.T.T.R., 
la care vom adăuga noile blocuri 
de locuințe cu peste 500 de aparta
mente, apoi lucrările de pavare și 
asfaltare pe o suprafață de 100 mii 
mp străzi, cei peste 20 mii ml ca
nalizare, sera de flori, castelul de 
apă minerală — toate acestea vin 
să demonstreze cu putere atit grija 
de care se bucură, asemenea tu
turor localităților patriei. Buziașul 
din partea conducerii de partid și 
de stat, cit și munca plină de 
dăruire a locuitorilor săi.

O notă aparte ii este conferită 
urbei și de calitatea sa de stațiune 
balneară de renume, profilată, 
după cum se știe, pe tratarea bo
lilor cardiovasculare. Cu noile și 
elegantele Jioteluri „Parc" și 
„Timiș", fiecare cu baze proprii de 
tratament, la care mai amintim 
hotelul „Buziaș" și cel aparținînd 
Uniunii Naționale a C.A.P., orașul 
nostru se afirmă tot mai mult în 
rindul stațiunilor balneare de 
frunte ale țării. Prin grija edililor, 
majoritatea vilelor au fost moder
nizate, ceea ce face ca, în perioada 
de vîrf, stațiunea să dispună de 
2 400—2 500 locuri de cazare pentru 
turiștii din țară și de peste hotare. 
Să nu uităm cele peste 20 ha zonă 
verde și cele aproape 30 ha de parc, 
adevărate oaze de liniște și locuri 
de îneîntare a ochiului.

Gheorghe DIACONU 
corespondent voluntar

gospodăresc 
el acasă

care locuiesc în bloc, a celor ca- 
re-1 administrează, a conducerii 
F.M.C.. care privesc cu indiferen
ță cum se degradează acest imobil, 
cu conducte sparte prin care se in
filtrează apa. cu instalații sanitare 
defecte, cu calorifere sparte, cu ta
blou electric improvizat.

Cu putină inițiativă și spirit gos
podăresc asemenea neajunsuri ar 
putea fi înlăturate. Cine pornește 
acțiunea ?

Nicolae C. MARIN
Drobeta-Tr. Severin

Ambalajele - mai operativ din depozite 
în circuitul economic!

Orașul Bocșa, județul Caraș-Se- 
verin, dispune de numeroase uni
tăți comerciale care desfac diverse 
produse alimentare ambalate in 
sticle, borcane etc. Firesc, asa cum 
prevede legea, si activitatea de 
preluare de la populație a acestor 
ambalaje din sticlă trebuie să fie 
bine organizată, să se desfășoare 
corespunzător. De regulă, unitățile 
comerciale din orașul nostru pre
iau de la populație sticlele și bor
canele goale la schimb. contra 
marfă sau numerar. Pină In luna 
mai a.c.. de pildă. întreprinderea 
comercială de stat mixtă (I.C.S.M.) 
Bocșa a livrat Întreprinderii co
merțului cu ridicata pentru pro
duse alimentare (I.C.R.A.) Reși
ța peste un milion de sticle si a- 
proape 50 000 de borcane. La aces
tea se adaugă si alte ambalaje 
(saci, lăzi etc.) In valoare de peste 
un milion șase sute mii lei. Cu 
toate acestea, in unitățile comercia
le ale I.C.S.M. Bocșa există încă

importante stocuri de ambalaje ne
ridicate, în valoare de aproape două 
milioane și jumătate de lei. Pe

lîngă faptul că ocupă fără rost mari 
spatii in magazine și depozite, a- 
ceste ambalaje nu reintră operativ, 
cum este normal. în circuitul eco
nomic.

Pentru diminuarea stocurilor res
pective și recircularea firească a 
ambalajelor este necesar ca orga
nele de resort, și în primul rînd 
factorii de răspundere de la 
I.C.R.A. Reșița, să urmărească 
mai consecvent ca mijloacele de 
transport care aprovizionează uni
tățile comerciale din Bocșa să preia 
la întoarcere ambalajele, circulind 
după principiul plin-plln. fără nici 
o abatere de la normele transpor
tului optimizat. In acest fel se rea
lizează importante economii la 
cheltuielile de transport și se asi
gură condiții corespunzătoare pen
tru îmbunătățirea activității de 
preluare a ambalajelor de sticlă de 
la populație si de reintroducere 
operativă a lor în circuitul eco
nomic.

Joan ROTARESCU 
muncitor, orașul Bocșa

In locul unui 
teren de joacă 
pentru copii...

In planul de sistematizare al mu
nicipiului Cluj-Napoca, careul for
mat prin amplasarea blocurilor G 2, 
G 4, G 12, G 15, G 18, G 19. con
struite în anul 1982, In Piața Mă- 
răsti — străzile Grădinarilor. Inu
lui etc. — era prevăzut să fie ame
najat ca loc de jOacă pentru co
pii. Cu aproape doi ani in urmă, 
consiliul popular municipal a a- 
probat însă extinderea, pe acest 
teren, a serelor din apropiere ; 
terenul a fost împrejmuit cu gard 
de sirmă și sîrmă ghimpată, de- 
pozitîndu-se aici zeci de tone de 
gunoi pentru flori.

Nu contestăm utilitatea acestui 
depozit de gunoi pentru sere, dar 
amenajarea lui — la nici 20 de me
tri de locuințele noastre — con
travine prevederilor legale In vi
goare. afectează aspectul îngrijit al 
zonelor verzi, străzilor și imobilelor 
din preajmă. Pe de altă parte, gu
noiul depozitat pentru fermentare 
constituie un focar de infecție și 
o sursă de poluare a atmosferei.

Intrucît demersurile noastre pe 
plan local la organele de resort in 
vederea reamplasării acestui depo
zit au rămas fără ecou, solicităm 
și pe această cale sprijinul în so
luționarea sesizării.

Comitetul asociațiilor 
locatarilor
Piața Mărăști, 
municipiul Cluj-Napoca

Pe scurt, din scrisori
• Produse noi. modernizate. Colectivul întreprinderii de mașini- 

unelte pentru presare și forjare Tg. Jiu a realizat de curînd o nouă presă 
de îndreptat osii pentru vagoane de cale ferată, cu forța nominală de 
800 tone/forță. Noua presă asigură condiții bune de lucru și de protecție 
a muncii in secțiile de forjă ale întreprinderii de osii și boghiuri Balș, 
nemaifiind necesară prezenta lucrătorilor în zona de deforjare la cald, 
aceștia supraveghind doar procesul tehnologic și comanda mecanismelor 
de inițiere si reglare. Intre altele, presa realizată are un sistem meca
nizat de alimentare-evacuare. puțind transporta simultan 4 osii din cup
torul de normalizare, redresarea făcindu-se în matrițe sectorizate, care 
se pot schimba în funcție de tipul osiei de redresat. (Ion Tarbac. mais
tru) • Opinia cetățenească trebuie să-și facă mai simțită prezența. Pe 
strada Lenin din Rimnicu Vîlcea, in această primăvară au fost plantați 
numeroși tei. Intr-una din diminețile zilelor trecute, o parte din acești 
tei au fost găsiți rupți. Cine a făcut acest gest incalificabil este greu de 
spus. Pentru combaterea unor astfel de abateri de la conduita cetățe
nească (am mai intilnit si alte aspecte ca. de pildă, bănci deteriorate in 
parcuri, coșuri pentru hîrtii răsturnate pe unele străzi etc.), pe lîngă 
acțiunile desfășurate de organele de ordine, este necesar să fie antrenată 
mai mult și opinia cetățenească, iar cei vinovați să fie aspru sancționați. 
(Alexandru Rezea, tehnician. Rm. Vîlcea).

„La noi munca este la putere și la loc de cinste"
(Urmare din pag. I)
gurată doar de cinci ani, 
ferma avicolă aduce anual 
beneficii de peste 5 mili
oane lei. Si tot de la el mai 
aflăm că fratele său mai 
mare, investit inginer-șef 
al cooperativei, e-n pragul 
susținerii tezei de doctorat. 
Sint argumente că oamenii 
de aici au învățat să țin
tească mereu mai sus.

— Care este regula prin
cipală a muncii la C.A.P. 
Călacea ?

— Cea de căpătii e ca 
munca să fie tăcută bine și 
pină la capăt. Apoi gindim 
mereu la ce este nou. în
drăznim mereu mai mult. 
Că dragoste pentru pămint 
și dorință de a face in fie
care an un salt, avem. Uite, 
să nu credeți că-s vorbe 
goale, noi in fiecare iarnă, 
pe lingă toate celelalte a- 
nalize, discutăm greșelile. 
Greșeli in optimizarea sec
toarelor, in amplasarea cul
turilor, in tehnologii, in 
cheltuieli. Ce am făcut bine 
e un bun ciștigat. Greșelile 
se cer mai mult luate in 
seamă. Pentru a realiza 
ceea ce ne-am propus nu 
mai putem face nimic la 
voia întîmplării.

— Sînteți mulțumit de 
cum merg treburile ?

— Mai avem multe de 
făcut. Lucrarea pămintului 
e o treabă foarte compli
cată. E loc de mult mai 
bine. Si de aceea sintem 
incă nemulțumiți de ceea 
ce realizăm. Solurile noas
tre sint compacte, dense. 
Țin apa ca-n palmă. E ne
voie să fie afinate în pro
funzime. In toamna trecută 
toate arăturile le-am exe
cutat cu scormonitori. Am 
efectuat și scarificări pe 
vreo 370 hectare, suprafață 
ce va spori mult în acest 
an. Așa sărac cum e. pă- 
m intui nostru ar putea să 
producă mereu mai mult. 
Dar pentru asta pe toate 
trebuie să le facem mai 
bine, mai exact. Si ne stră
duim. Așa cum ne-am an
gajat și in fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cînd a 
fost în vizită la noi și după 
ce în mijlocul unui frumos 
lan de grîu a apreciat mult 
ce reușim noi pe aceste pă- 
minturi sărace, ne-a îndem
nat să acționăm mai stă
ruitor pentru a ridica rod
nicia acestor podzoluri la 
nivelul celeia pe care o dă 
cernoziomurile.

Așa sînt cooperatorii din 
Călacea : pun în balanță

greutatea faptelor. Și asta 
pentru că faptele-i repre
zintă. Pentru că aici munca 
e cu adevărat „legea de 
aur" ; o normă fiind răs
plătită acum cu 112 lei. Ca 
să faci producție, zice har
nicul gospodar Flore Bocșe, 
trebuie să ai oameni, iar ca 
să ai oameni trebuie să ai 
grijă de ei. Că lucrurile 
stau așa. depun mărturie 
multe înfăptuiri. Cu greu 
poți găsi la Călacea o casă 
mai veche de 15 ani. Toate 
mobilate, cu confort ca la 
oraș. Inclusiv baie, apă la 
robinet. Apă adusă cale de 
vreo 25 kilometri printr-un 
apeduct tocmai dinspre 
Ținea, din Crișul Negru. 
In locul drumurilor în 
care roțile căruțelor se 
înfundau pînă la butuc, șo
sea asfaltată. La îndemină
— școli noi, dispensare 
moderne, brutărie, maga
zine sătești.

— Nu vă spuneam eu că 
la noi munca e la putere?
— adăuga președintele 
cooperativei. Vă spune ceva 
faptul că nu avem nave
tiști decît numărați pe de
gete ? Toți s-au întors 
pentru că i-am găsit fiecă

ruia locul Iul aici. Și mai 
ales celor tineri. Lucrează 
la construcții. Că am avut 
și avem mult de construit. 
Numai anul trecut am ter
minat lucrări de investiții 
de peste 17 milioane lei. Am 
„baterizat" patru hale din 
sectorul avicol, triplînd 
efectivele de păsări ouâ- 
toare ; productivitatea lu
crătorilor de aici și benefi
ciile depășind mult pe cele 
realizate în sistemul clasic. 
Am modernizat toate adă
posturile zootehnice. Ne-am 
construit o moară, un micro 
FNC, am adăugat citeva 
pătule multifuncționale. Pe 
multi tineri i-am făcut me
seriași prin atelierele coo
perativei, ateliere care dau 
astăzi o producție indus
trială de peste 25 milioane 
lei. Satul nostru nu mai 
este un sat din care să se 
plece.

Ca mai ieri vorbea lumea 
de Călacea ca despre un 
loc uitat de pe pămînt. 
Despre aceiași oameni (și 
totuși alții), despre aceeași 
cooperativă (în fapt, cu to
tul alta 1), lumea vorbește 
astăzi, cu justificat temei, 
ca despre o pildă de vred
nicie.
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Diversificarea și modernizarea
producției ■ 

factori de sporire a exportului

NATIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE - ÎNDEPLINIT EXEMPLAR!

Devine tot mai clar faptul că re
zultatele bune la export nu sînt nici
cum rodul întimplării, că în spatele 
lor se află o muncă tenace, un efort 
neîntrerupt de adaptare la cerințele 
pieței, de modernizare atit a produ
selor, cit Și a proceselor de fabrica
ție. . Numeroase sint întreprinderile 
care, in urmă cu puțini ani. produ
ceau numai pentru piața internă, 
pentru ca azi numele lor să fie cu
noscut pe multe meridiane ale glo
bului, exportul fiind principala des
tinație a producției. Ne-am oprit as
tăzi la o astfel de unitate — între
prinderea „23 August" din Satu Mare 
— încercind să descifrăm atit resor
turile care au permis afirmarea ei 
tot mai accentuată pe piața externă, 
cit și direcțiile de acțiune pentru 
menținerea și consolidarea în viitor 
a pozițiilor cîștigate.

O EXPERIENȚA ELOCVENTA, 
în anul 1965, produsele întreprinde
rii (mașini de gătit și sobe de incăl- 
zit) erau destinate aproape exclusiv 
pieței interne. Și iată că in primele 
patru luni ale acestui an, exportul a 
reprezentat aproape 85 la sută din 
totalul producției. Ce s-a întimplat 
în acest interval de timp 7

Mai întîi, a avut loc un proces de 
modernizare fundamentală a proce
sului de producție, de la turnătorie 
pînă la montaj, în ordinea firească a 
fluxului tehnologic. Urmarea a fost 
creșterea de cinci ori a producției și 
de peste trei ori a productivității 
muncii, în intervalul 1965—1975.

Apoi, efortul investițional a fost 
completat, pas cu pas, de o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea orga
nizării producției, creșterea nivelu
lui de calificare a personalului și, nu 
în ultimul rind, promovarea cu în
drăzneală la export a produselor, 
măsuri fundamentate pe o experien
ță tot mai bună, pe ridicarea nive
lului calitativ al produselor, pe ca
pacitatea dovedită de adaptare la 
cerințele partenerilor.

Pătrunderea pe noi Diete a conti
nuat și după 1980. într-o perioadă 
in care unele unități invocau efec
tele crizei economice pentru a justi
fica reducerea încasărilor lor în va
lute convertibile, întreprinderea săt
măreană a continuat să-și sporească 
ponderea exporturilor pe această re
lație de decontare, dovedind astfel 
că și conjunctura nefavorabilă poate 
fi depășită prin acțiuni pertinente și 
eforturi judicios dirijate.

PERMANENT ÎN PAS CU CERIN
ȚELE PIEȚEI. în primele patru luni 
ale anului 1987 întreprinderea a de
pășit sarcinile de plan la export cu 
peste nouă la sută. Explicația acestui 
succes trebuie căutată in nivelul ca
litativ și diversificarea continuă a o- 
fertei. Absența oricăror refuzuri de 
calitate se datorește controlului mi
nuțios efectuat de-a lungul întregu
lui flux tehnologic la fiecare produs 
în parte, căruia i se adaugă probe 
specifice, ca de exemplu verificarea 
intr-un laborator specializat a para
metrilor termotehnici. pentru loturi 
de 500—1 000 bucăți. în aceeași ordi
ne de țdei. să notăm că gradul de 
înnoire a producției a fost anul tre
cut de aproape 40 la sută (mai mult 
decît dublul sarcinii de plan), că 
peste jumătate din produsele de ex
port au fost noi, cu design și cali
tăți termotehnice îmbunătățite. Este 
demn de relevat faptul că produsele 
noi dispun de accesorii suplimentare 
și de finisaje mâi bune, ceea ce asi
gură o valorificare superioară a me
talului, prețul pe tonă fiind cu a- 
proape 25 la sută mai mare decît al 
produselor vechi. Tot în domeniul 
noutăților, consemnăm „debutul" în 
această lună a produselor întreprin
derii pe alte două piețe : R.F. Ger
mania și China.

Toate aceste rezultate ilustrează e- 
forturile demne de toată lauda de
puse sistematic de colectivul de oa
meni ai muncii din unitate pentru 
sporirea susținută a încasărilor din 
export. Dar tocmai marile exigențe 
actuale ne obligă să investigăm din
colo de 1.2.1 _ 
plan la export și a contractelor în
cheiate, 
barea :

îndeplinirea sarcinilor de

pentru a răspunde la între-

ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR
9

(Urmare din pag. I)
lizării acestui sistem, cunoașterea 
mecanismului său și, mai ales, con
vingerea că trebuie făcut totul pen
tru aplicarea sa corespunzătoare, 
pină la capăt. De altfel, specialiștii 
in domeniul asigurării calității sin
tetizează astfel experiența practică : 
un sistem de ‘asigurare a calității se 
inițiază. întotdeauna, „de sus în jos" 
pe scara ierarhică, pentru a-i asigu
ra integrarea în sistemul general de 
conducere al intreprinderii. Fără 
Îndoială, și in unitatea timișoreană 
realizarea acestui deziderat a impus 
un efort in privința familiarizării 
cu terminologia și abordarea moder
nă a domeniului (care contrazice, 
de nu puține ori, practica anteri
oară), in direcția cunoașterii unor 
sisteme existente în țară (in vederea 
adaptării unor metode și proceduri 
de lucru) și, mai ales. în legătură 
cu formarea unei convingeri colec
tive conform căreia a te preocupa 
de introducerea sistemului de asi
gurare a calității atunci cind între
prinderea „merge bine". înseamnă a 
clădi un viitor previzibil și stabil, 
chiar și în condițiile exportării unor 
produse pe care le mai fabrică firme 
cu experiență de zeci de ani.

în această fază pregătitoare, mai 
ales atunci cind întreprinderea are 
un rol de „pionierat" in subramura 
sa, cum a fost cazul aici, s-a dovedit 
utilă colaborarea cu colective de 
specialitate din institute de cercetare 
și de învătămint superior. Concret, 
pentru proiectarea, experimentarea 
și implementarea sistemului s-a fă
cut apel la specialiștii Institutului 
Național de Metrologie și ai cate
drei de organe de mașini si meca
nisme din cadrul Institutului poli
tehnic „Traian Vuia" — Timișoara.

acest an cu un mai 
neritmicitatea livră- 

unor furnizori de 
și de componente,

SINT REALIZĂRILE LA NIVE
LUL MAXIM AL POSIBILITĂȚI
LOR ? Răspunsul este departe de a 
fi afirmativ. Și iată de ce. În primul 
rind, pentru că întreprinderea s-a 
confruntat și în 
vechi neajuns : 
rilor din partea 
materii prime 
ceea ce a determinat unele stagnări 
ale producției, care au împiedicat 
unitatea să satisfacă toate cererile 
de livrare în devans ale partenerilor 
externi și, in plus, a influențat ne
gativ nivelul costurilor, al producti
vității muncii. Principalul furnizor — 
cel de care depinde, practic, între
gul flux de producție — este Combi-

însemnări 
de la întreprinderea 

„23 August" 
din Satu Mare

s-a repe- 
Și, în condițiile 

care stocul de siguranță normat 
a putut fi constituit, sînt lesne 
înțeles dificultățile care au apărut 
această situație. Așa incit se pune 
mod firesc întrebarea : siderurgia 
ar trebui să asigure cu prioritate 

ritmic materiile prime

natul siderurgic Galați. Deși acesta 
și-a onorat în întregime contractul 
în primele patru luni ale anului, ma
joritatea livrărilor s-au făcut, în 
mod sistematic, în ultimele zile ale 
fiecărei luni. „Procedeul" 
tat și in luna mai. 
în 
nu 
de 
în 
în 
nu 
și în mod 
pentru industria prelucrătoare 7 Am 
insistat asupra subiectului întrucît 
reliefează posibilitatea reală ca, 
printr-o fructuoasă colaborare inter
departamentală, să se asigure spo
rirea substanțială a încasărilor valu
tare ale țării (să notăm că o tonă de 
produse exportate de întreprinderea 
sătmăreană 
ternă de șapte ori mai 
tabla din care

în al doilea 
Iul maxim al 
de contractele 
putea fi adjudecate ne piața inter
națională. Or, unele din aceste po
sibilități nu valorificate

valorează pe piața ex- 
mult decît , 

sînt confecționate), 
rind. pentru că nive- 
posibilităților este dat 
și comenzile care ar

Deciziile - fundamentate 
pe informații certe, 

nu pe păreri subiective
— De ce s-a prevăzut o perioadă 

atit de îndelungată, 1984—1990, pen
tru introducerea sistemului 7 — îl 
întrebăm pe directorul intreprin
derii.

— In practica mondială, 5—7 ani 
sint considerați perioadă optimă 
pentru implementarea unui aseme
nea sistem. Orice grabă sau, dim
potrivă, tergiversare se pot dovedi 
ia fel de dăunătoare, întrucît tre
buie parcurse obligatoriu citeva eta
pe deosebit de importante.

Reținem că o primă etapă, desfă
șurată in cursul anului 1984. a con
stat in elaborarea unei concepții ge
nerale de proiectare a sistemului. 
Astfel, au fost stabilite obiectivele 
de calitate ale intreprinderii, pe 
perioada 1984—1994, instrument spe
cific de integrare a problemelor asi
gurării calității în conducerea pe 
termen lung. In urma unei analize 
efectuate cu minuțiozitate de întreg 
colectivul de conducere. au fost 
adoptate orientări de perspectivă re
feritoare la : profilul 1 de fabricație 
(luîndu-se in considerare progresul 
tehnic previzibil in domeniul tehni
cii de măsurare), profilul 2 de fa
bricație (posibile extinderi ale profi
lului de bază in domenii de fabri
cație înrudite), alegerea produselor 
pentru care există premisele necesa
re realizării unor performante „la 
vîrf mondial", precum și stabilirea 
unei liste de „evenimente semnifica
tive" ale progresului în domeniul 
calității. In această etapă a fost 
ales și un „produs-pilot" la care să 
fie introdus și experimentat cu prio
ritate sistemul. Este vorba de con- 

cauza folosirii incomplete a capaci
tății Întreprinderii. După cum arăta 
directorul tehnic al unității, ing. Szi- 
lâgyj Tamâs. neasigurarea corespun
zătoare a bazei materiale și limitele 
generate de locurile 
mai există pe fluxul 
făcut să se renunțe la 
și la decalarea unor 
primul trimestru al 
Ceea ce justifică afirmația : 
sarcinile de plan la export sînt de
pășite, există incă posibilități neva
lorificate de sporire a încasărilor va
lutare.

INTEGRAREA PRODUCȚIEI — O 
FRINĂ 7 în momentul actual, între
prinderea are un grad ridicat de in
tegrare a producției, fapt care gene
rează o serie de avantaje specifice : 
scade pericolul stagnărilor din cauza 
absenței unor componente minore, 
crește valoarea nou creată și. pe a- 
ceasță bază, posibilitatea obținerii 
unor beneficii mai mari.

In același timp insă apar și o se
rie de probleme noi determinate de 
existența unei diversități mari de 
procedee tehnologice. Din această 
cauză, susțin specialiștii unității, nu 
se pot concentra eforturile spre îm
bunătățirea prioritară a tehnologiilor 
de bază (de turnare a fontei, de e- 
mailare etc.),, astfel îneît productivi
tatea muncii crește într-un ritm prea 
lent — anul trecut acesta a fost de 
numai 6.5 Ia sută. Argumentele adu
se nu au totuși un suport prea solid. 
Și în condițiile unui grad ridicat de 
integrare a producției eforturile spe
cialiștilor și muncitorilor din între
prindere pot fi îndreptate in direc
ția perfecționării susținute și in ter
men cit mai scurt a tehnologiilor 
specifice, pe seama unui program de 
modernizare bine pus la punct și cu 
termene precise de finalizare a o- 
biecțivelor propuse. In acest sens, 
pot fi utile amplificarea schimburi
lor de experiență — încă destul de 
firave — cu alte întreprinderi, extin
derea colaborărilor cu institute de 
cercetări de profil. Valorificarea 
promptă a posibilităților de export 
depinde în primul rind de elastici
tatea ofertei, iar aceasta — de con
secvența și curajul cu care sint pro
movate măsurile organizatorice cele 
mai adecvate.

Euqen RADULESCU 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii

inguste care 
tehnologic au 
unele comenzi 
livrări pentru 
anului viitor.

deși

care au 
produc- 
și 75 la
în eva-

toarele de energie electrică, 
o pondere de 45 la sută în 
ția globală a întreprinderii 
sută in export.

O a doua etapă a constat 
luarea complexă a calității produse
lor și s-a desfășurat in anii 1985 și 
1986. Concret, iată cum s-a proce
dat : pentru a putea aplica unul 
din principiile de proiectare al siste
mului de asigurare a calității. și 
anume cel al „fundamentării deci
ziilor pe informații certe și nu pe 
opinii subiective", s-a efectuat o 
acțiune de anvergură, de recontro- 
lare a produselor, subansamblurilor 
și reperelor, prin eșantionarea sta
tistică a circa 1 la sută din volumul 
producției anuale (prelevări din lotu
rile pregătite pentru expediție, în di
ferite zile ale anului, precum și prele
vări de repere din procesul de exe
cuție), care au fost măsurate cu me
tode și mijloace mai exacte decit 
cele utilizate in fabricația curentă.

Setul multilateral de metode de 
control practicat a permis cunoaște
rea calității real asigurate beneficia
rilor și surprinderea momentelor de 
variație sau instabilitate ale proce
sului tehnologic. Au fost efectuate : 
comparația intre performantele și 
fiabilitatea produselor I.A.E.M. și 
cele ale unor produse similare apre
ciate ca „vîrf mondial" în domeniu; 
evaluarea calității fabricației con
toarelor efectiv livrate ; efectele de
pozitării îndelungate și transportului 
la, distante mari asupra calității ini
țiale ; analiza fiabilității in condi
țiile reale de exploatare ; evaluarea 
capabilității fabricației curente a sub- 
«n samblu rilor și reperelor critice.

A fost o activitate deosebit de mi
nuțioasă. Privind retrospectiv, este 
de-a dreptul incredibil ce volum de 
muncă s-a depus, dar și eficiența 
acestuia a fost deosebit de înaltă. De

anului trecut, in

In județul Arad, terenurile în pan
tă afectate de procesele de eroziune 
cuprind mai bine de 100 000 hectare. 
Pe aceste terenuri, pe baza progra
mului județean de îmbunătățiri fun
ciare, sint in curs de execuție am
ple lucrări de combatere a eroziunii 
solului. Se acționează în două di
recții : ridicarea potențialului de 
fertilitate a terenurilor arabile prin 
lucrări specifice de suprafață și 
adincime, inclusiv agropedoamelio
rative, și executarea unor lucrări de 
combatere a eroziunii solului in ve
derea înființării de noi plantații de 
pomi și viță de vie pe terenuri im
proprii altor culturi.

Pînă la sfirșitul 
județul Arad s-au 
efectuat astfel de 
lucrări pe 21000 
hectare. Obține
rea unor recolte 
superioare pe a- 
ceste suprafețe, 
precum și creș
terea în continua
re a potențialului 
productiv al te
renurilor în pan
tă depind de mo
dul în care s-au 
adoptat diferite 
soluții de execu
ție in funcție de 
particularitățile solului, de respecta
rea strictă a programelor agropedo
ameliorative : fertilizări cu îngrășă
minte chimioe și naturale, scarifi
cări, aplicarea de amendamente și 
asigurarea unei structuri optime de. 
culturi. Am urmărit cum se prooe- 
dează practic in citeva unități.

Ne-am concentrat atenția în două 
unități agricole situate în perimetrul 
etalon al județului. La cooperativa 
agricolă Dieci, pe o suprafață de 
1 400 hectare, din care 331 hectare 
sint pășuni, s-au efectuat organizarea 
teritoriului și amenajarea în com
plex a versanților. înainte acest te
ren era fragmentat în numeroase 
parcele cu foarte mult arboret, ară
turile și alte lucrări agricole fiind 
realizate pe direcția deal-vale, ceea 
ce diminua mult din producție și ac
centua procesele de eroziune. La 
proiectarea lucrărilor de combatere 
a eroziunii solului s-a ținut 
de caracteristicile terenului, 
rindu-se rezolvarea în complex a tu
turor problemelor. Astfel, s-au rea
lizat nivelări pe 199 hectare, au fost 
înființate benzi înierbate pe 4 hec
tare, care protejează 220 hectare de 
teren arabil, 452 hectare au fost cul
tivate în fîșii. plantele bune protec
toare alternind cu cele slab protec
toare. Procedee antierozionale speci
fice s-au folosit pe pajiști : supraîn-

seama 
urmă-

în secția forjă grea de Ia Com
binatul de utilaj greu din 
început montajul podului 
de 500 tone/forță, una
cele mai mori și puternice in

stalații de ridicat din țară

lași a

dintre

„înhămat" 
și interes 
deosebit 
studenții 

facultății

unde a luat întreprinderea forțele 
tehnice suplimentare pentru probe, 
experimentări, 
s-au 
cere 
ta te 
fost 
ai 
conducerea prof. dr. ing. Dan Perju 
și dr. ing. Gerhard Puri. Bunăoară, 
pentru evaluarea stadiului momentan 
al calității fabricației contoarelor au 
verificat circa 25 de mii de asemenea 
produse, la fiecare fiind efectuate nu 
mai puțin de 7 probe specifice. Nu 
numai că s-a participat la elaborarea 
unui sistem de urmărire a calității 
produselor, dar s-au și făcut o serie 
de propuneri concrete de îmbunătă
țire constructivă a acestora, s-au 
proiectat standuri de testare și veri
ficare pentru diverse subansambluri 
și, mai ales, s-a asigurat prelucra
rea complexă a datelor colectate cu 
privire la calitatea produselor. Ulte
rior. din studiile de capabilitate a 
procesului de producție au rezultat și 
alte concluzii utile, cum ar fi acelea 
referitoare la perioada după care 
sculele prelucrătoare trebuie schim
bate sau este necesar să fie reglate 
mașinile pentru a se menține cali
tatea prescrisă a produselor.

Desigur, au fost și alte activități 
utile. Remarcabil este spiritul de co
laborare care a existat in toată 
această perioadă între studenți, spe
cialiștii întreprinderii și cei din In
stitutul Național de Metrologie, care 
au lucrat mină în mină, s-au ajutat 
și au stabilit împreună concluzii, 
soluții.

Cu ce rezultate s-a soldat această 
activitate 7 Ce învățăminte s-au des
prins 7 Cum se acționează in prezent 
și ce trebuie întreprins in continua
re 7 Sînt întrebări la care vom da 
răspunsul intr-un articol următor. 

analize 7 Cei care 
realmente cu plă- 
în această activi- 

de folositoare au 
anilor IV și V 
de mecanică, sub

sămînțări cu plante valoroase, găr- 
dulețe de coastă, valuri de pămînt, 
ziduri de sprijin etc. Deci, un volum 
mare de lucrări complexe, care, pen
tru a fi puse în valoare, au fost ur
mate de alte lucrări agropedoame- 
liorative. „înainte de efectuarea 
amenajărilor pe oele 885 hectare — 
ne spunea Iulius Șerb, inginerul-sef 
al C.A.P. Dieci — structura culturi
lor era 
toare — 
tec tear e 
plantele 
sută, iar plantele bune protectoare 
(cum sint griul, orzul, ovăzul, ra- 
pița și inul pentru ulei, mazărea 
boabe, trifolienele) ocupă 88 la sută

următoarea : plante prăși- 
67 la sută, plante bune pro- 
— 33 la sută. In acest an, 
prăsitoare reprezintă 12 la

Ce se cultivă pe terenurile
amenajate împotriva eroziunii?

Ancheta „Scînteii“ în județul Arad
din terenul arabil. S-a avut în ve
dere. totodată, menținerea in conti
nuare a unei structuri a culturilor 
corespunzătoare. Astfel, asolamentul 
de patru ani cuprinde o solă de cul
turi păioase, una de prăsitoare, alta 
de rapiță și păioase, iar a patra .de 
plante trifoliene". Menționăm că, in 
același timp eu îmbunătățirea struc
turii culturilor, au fost administrate 
pe întreaga suprafață îngrășăminte 
naturale, înregistrindu-se creșteri 
substanțiale ale humusului în sol și 
o sporire substanțială a produc
țiilor. Rezultatele au determi
nat extinderea amenajărilor de 
combatere a eroziunii solului pe în
treaga suprafață de teren arabil 
aparținînd C.A.P. Dieci, din care pe 
500 hectare au și început lucrările. 
După cum arătam la început, toate 
lucrările agropedoameliorative se 
execută în complex, conform tehno
logiilor elaborate pentru terenurile 
în pantă și sub îndrumarea Stațiunii 
centrale de cercetări pentru comba
terea eroziunii solului de la Perieni, 
județul Vaslui. De menționat că cele 
1 400 hectare sînt in cea mai mare 
parte terenuri podzolice. cu aciditate 
ridicată — între 4,7 și 5,5, cu drenaj 
intern slab, și fertilitate scăzută — 
motiv pentru care a fost necesară 
efectuarea de scarificări pe 300 hec
tare, aplicarea de amendamente cal-

Perfecționarea pregătirii profesionale
în pas cu cerințele progresului tehnic

oamenii muncii de la 
de mașini-unelte din

în acest an, 
întreprinderea 
Suceava au sarcini deosebite- in ce 
privește asimilarea in fabricație a 
unor produse noi, cu performanțe 
tehnice superioare. Astfel, 50 la sută 
din producția fizică o reprezintă ma
șinile speciale și la temă, de regulă 
unicate, care înlocuiesc o serie de 
importuri costisitoare. Concomitent 
trebuie să șe acționeze pentru repro- 
iectarea unor produse în scopul creș
terii fiabilității și îmbunătățirii ca
racteristicilor lor tehnico-funcționa- 
le, al reducerii consumurilor speci
fice de metal. Dacă se are in vedere 
și faptul că in următoarea perioadă 
aici va începe fabricarea de compo
nente pentru roboții industriali, se va 
ințelege mai bine importanța ce tre
buie acordată perfecționării pregăti
rii profesionale a personalului mun
citor. Cum. se acționează în acest 
sens 7

în întreprindere s-a acumulat o 
bună experiență în organizarea și 
desfășurarea cursurilor de perfecțio
nare profesională a oamenilor mun
cii. La aceasta a contribuit și faptul 
că atit comitetul de partid, cit și 
consiliul oamenilor muncii urmăresc 
direct și analizează periodic modul 
in care se desfășoară acțiunea de ri
dicare a nivelului de cunoștințe pro
fesionale, eficiența ei pe linia im- 
bunătățirii calității producției. Ast
fel, după cum ne-a precizat to
varășul Gheorghe Avasiloae. se
cretar adjunct al comitetului de 
partid din întreprindere, în progra
mele de perfecționare au fost cu
prinși 1 915 oameni ai muncii, din 
care 1 600 muncitori, 50 maiștri și 
265 cadre cu studii medii și superi
oare. Acești lucrători urmează 
cursuri speciale. diferențiate în 
funcție de pregătirea, vechimea și 
experiența pe care le au, precum si 
de cerințele prezente și de perspecti
vă ale unității. Printre altele. 74 de 
tineri absolvenți de liceu aflați în 
perioada de stagiu sau calificați prin 
școli profesionale urmează cursuri 
de instruire la locul de muncă. Tot 
la această formă de pregătire, ur- 
mînd însă un program de completare 
a cunoștințelor teoretice și practice, 
participă și 319 muncitori calificați, 
încadrați în categoriile 1—3, care 
nu-și îndeplinesc normele de muncă. 
Programul de pregătire cuprinde 
patru capitole : cunoștințe cu carac
ter general ; principalele lucrări din 
sectorul respectiv de activitate, co
respunzător categoriei de încadrare 
a fiecărui muncitor ; cunoștințe teh
nice ; operații și activități practice. 
Este de remarcat faptul că activita
tea practică este astfel organizată 
incit muncitorilor să nu li se explice 
atit cum să execute o anumită piesă 
sau un reper, ci să își însușească ti
purile de operații pe care le vor 
avea de efectuat.

maramureș: Automatizări în minerit
în cadrul acțiunilor ce se des

fășoară pentru perfecționarea or
ganizării si modernizării producției 
în bazinul minier maramureșean, la 
mina Herja a fost pusă în func
țiune o cameră-dispecer care con
duce procesele de producție din 
subteran. După cum ne informa 
inginerul Liviu Pop. directorul mi
nei. camera-dispecer. situată la 
intrarea în mină, este punctul care 
centralizează toate datele și infor
mațiile din procesul tehnologic prin 
care se poate interveni cu maximă 
operativitate si eficientă în luarea 
deciziilor. Maistrul Nicolae Dancoș, 
șeful atelierului de automatizări, ne 
precizează că tabloul sinoptic, pu
pitrul de comandă, circuitele, in
stalațiile. celelalte subansamble 

caroase, o dată la cinci ani, pe 885 
hectare. Un accent deosebit se pune 
pe fertilizare. Anual. 200 hectare sint 
fertilizate cu îngrășăminte organioe 
in doze de 30—40 de tone Ia hectar.

De asemenea, ingrășămintele chimi
ce aplicate asigură realizarea pro
ducțiilor stabilite. Dacă anul trecut, 
cantitățile de îngrășăminte chimice 
livrate nu răspundeau cerințelor, in 
primul trimestru din acest an, C.A.P. 
Almaș a primit 220 tone de îngrășă
minte chimice complexe, C.A.P. Gu- 
rahonț — 315 tone. C.A.P. Dieci — 
260 tone, C.A.P. Hășmaș — 110 tone 
etc.

Și C.A.P. Almaș. din consiliul 
agroindustrial Gurahonț, are tere

nuri în pantă cu fertilitate redusă și 
exces de umiditate. Aici au fost apli
cate măsuri corespunzător condițiilor 
locale — drenaj subteran pe circa 
110 hectare, canale colectoare, pra
guri de rupere a pantei, la care s-au 
adăugat lucrări agropedoameliora
tive in complex, cuprinzind scarifi
cări, amendări ale solurilor acide 
etc.

Așa cum este bine cunoscut, o 
condiție, obligatorie pentru a men
ține și a spori fertilitatea solului, 
după efectuarea lucrărilor, este res
pectarea riguroasă a planului de cul
tivare a terenurilor amenajate anti- 
erozional, în care să predomine 
plantele bune protectoare. Or, după 
cum ne spune Petru Roman, ingi- 
nerul-șef al C.A.P. Almaș. structura 
culturilor nu este întotdeauna res
pectată, nici în perimetrul etalon. 
„Pentru anul în curs, direcția agri
colă județeană a stabilit prin planul 
de culturi — ne spunea interlocuto
rul — ca ponderea s-o dețină plan
tele prășitoare, slab protectoare anti- 
erozional, și nu griul, orzul și fura
jele — bune protectoare". Ce fel de 
exemplu oferă atunci perimetrul 
etalon, unde, după ce s-au făcut 
cheltuieli mari tocmai pentru creș
terea fertilității solului, ca urmare a 
nerespectării unor reguli elementare, 
aceasta poate să scadă 7 Tovarășul

La rîndul lor, muncitorii cu cate
gorii de încadrare superioare urmea
ză mai multe feluri de cursuri. Ast
fel, unii dintre aceștia urmează un 
program de adaptare a cunoștințelor 
profesionale la schimbările determi
nate de introducerea unor noi teh
nologii, a progresului tehnic in ge
neral. Și sînt multe noutățile care 
au intervenit în structura procesu
lui de fabricație. Este suficient să 
amintim în acest sens că întreprin
derea a început să fie dotată cu 
mașini de alezat și frecat cu coman
dă numerică, iar în acest trimestru 
se vor asimila noi tehnologii, mo
derne, cum este prelucrarea profile- 
lor interioare complexe prin electro- 
eroziune. Toate acestea solicită cu
noștințe profesionale ridicate. După 
cum și utilizarea tehnicii și apara
turii moderne de control, întreține-

La întreprinderea 
de mașini-unelte 

din Suceava

de 
de 

ale 
de

rea și repararea mașinilor cu coman
dă numerică, deservirea centrelor de 
prelucrare prin așchiere, montajul 
componentelor roboților industriali 
cer controlorilor de calitate, metro
logilor, lăcătușilor, electricienilor 
etc. să-și perfecționeze necontenit 
pregătirea profesională. în același 
timp, lucrătorii care au terminat 
școala profesională de mai multi ani 
urmează programul de reciclare spe
cific muncitorilor calificați in vede
rea înnoirii cunoștințelor și însușirii 
procedeelor și tehnologiilor noi.

Pentru toate aceste categorii 
personal, programele cuprind 20 
teme adaptate cerințelor efective' 
formațiilor de lucru, procesului 
asimilare în fabricație a produselor 
noi. Important este că tematica di
feră de la o secție la alta, în funcție 
de operațiile și produsele care vor fi 
realizate, iar lecțiile sînt însoțite de 
demonstrații practice și urmate de 
teste. Lectorii sint recrutați din rîn
dul tehnologilor de secții și al pro- 
iectanților tocmai pentru ca aceștia 
să prezinte cit mai concret noile 
exigențe ale producției. Instruirea 
practică Ia locul de muncă se face 
de către maistru și cuprinde patru 
etape : pregătirea muncitorilor (ex
plicarea operației), demonstrarea o- 
perației, executarea experimentală 
de către muncitori și consolidarea 
cunoștințelor. Pentru celelalte cate
gorii de muncitori se face o împle
tire între expunere, demonstrare, 
aplicație practică, studiu individual 
și dezbatere.

Așadar, se poate spune că, pe an- 

sînt făcute cu forte proprii In a- 
telierul de automatizări al minei. 
Cu aiutorul tabloului sinoptic, pe 
care apar consumatorii de energie 
si aer comprimat, se creează po
sibilitatea cunoașterii permanente 
a încadrării în consumurile stabi
lite. Tot de la dispecerat se ac
ționează asupra tabloului electronic 
de afișare a rezultatelor pe sectoa
re. schimburi și pe mină. Specia
liștii de aici au realizat si alte lu
crări de automatizare, cum sînt cele 
privind functionarea pompelor. în
registrarea consumului de ană. ur
mărirea si dirijarea circuitelor me
canizate la rampele puțurilor. De 
asemenea. în scurt timp se va pune 
în funcțiune sistemul de radiofo
nie al minei. (Gheorghe Pârja).

pe o perioadă
pozitiv faptul 
combatere 

desfășoară din
ca
de a

loan Pașca. director cu producția ve
getală la direcția agricolă, ne comu-, 
nică o măsură de ultimă oră menită 
să îndrepte situația din această uni
tate : extinderea culturilor de plan
te furajere cu cel puțin 100 de hec
tare. Este o măsură bună. Dar 
aceasta nu schimbă prea mult situa
ția. Ca să fie cu adevărat eficiente 
amenajările antierozionale. structura 
culturilor specifică pentru aceste te
renuri trebuie hotărîtă din timp și 
să aibă stabilitate 
mare.

Consemnăm 
că lucrările 
eroziunii solului se ____.___
plin în întreg județul. împreună cu 

ing. Virgil Popan. 
șeful brigăzii nr, 
3 din cadrul în
treprinderii de 
execuția și ex
ploatarea lucrări
lor de îmbunătă
țiri funciare A- 
rad, ne-am oprit 
(cu trei săptămîni 
în urmă) în citeva 
puncte de lucru. 
La C.A.P. Gura- 
honț, unde în 
1986 a fost înche
iată amenajarea a 
732 hectare, se 

pe 40 hectare, .ur- 
scarificarea

efectuau drenaje 
mind să se execute 
adîncă, perpendicular pe Jinia dre- 
nurilor ; la C.A.P. Almaș, pe 400 
hectare din cele 800 prevăzute pe 
acest an, se pregătea terenul în ve
derea executării drenajului : nive- 
lări-modelări, împrăștieri de deponii 
rezultate de la săparea canalelor, 
desființarea vechilor canale, se fă
ceau defrișări de tufărișuri și ar
buști ; la Asociația economică inter- 
cooperatistă pomicolă și zootehnică 
Buteni se lucra la pregătirea terenu
lui în vederea plantării in toamnă a 
suprafețelor propuse în ferma Chi- 
sindia : modelare, nivelare, efectua
rea de terase și se realiza o lucrare 
aplicată în premieră în județul Arad 
pe terenurile cu pantă accentuată — 
„alei tehnologice". In momentul de 
față, asemenea alei tehnologice au 
fost efectuate pe 13 km din cei 
15.6 km prevăzuți in documentație. 
Exemplificările ar putea continua cu 
activitatea intensă desfășurată de 
brigada nr. 3 în cele 19 puncte de 
lucru, unde eroziunea se manifestă 
într-o măsură mâi mare, cum sînt 
Valea Crișului Alb. zona Păuliș — 
Șiria — Ineu și Valea Mureșului.

Lucian CIUBOTARU 
Tristan MIHUȚA

samblu, activitatea de perfecționare 
a pregătirii profesionale a oamenilor 
muncii de Ja întreprinderea de ma
șini-unelte din Suceava se desfășoa
ră bine. Pentru pregătirea lor, lecto
rii și cursanții au la dispoziție o bi
bliotecă tehnică cu peste 3 000 volu
me și o brevetotecă bine pusă la 
punct. Este de apreciat modul în care 
își desfășoară lecțiile inginerii Flo
rin Rezuș,. Mugurel Viorel Firiță și 
alții, care predau noțiunile teoretice 
în cadrul acelorași lecții practice ți
nute de maiștri, efectuează demon
strații practice, iar după 2—3 teme 
fac seminarizarea cunoștințelor. Ei 
pun accentul pe cunoașterea dese
nului tehnic, in special a desenului 
de ansamblu. In acest fel. cursanții 
sint obișnuiți să gindească tehnic, să 
perceapă și să înțeleagă rolul func
țional al fiecărui reper, să-l execu
te conform documentației tehnice.

Din păcate, se mențin și unele 
neajunsuri în activitatea de perfec
ționare a pregătirii profesionale. 
Prin decizia nr. 151 din 25 martie 
1987, conducerea întreprinderii a sta
bilit ca „începind cu data de 1 apri
lie, personalul muncitor să urmeze 
un program de perfecționare a pre
gătirii profesionale, în care scop lec
torii, împreună cu maiștrii și comi
sia de specialiști din fiecare secție, 
atelier și compartiment funcțional, 
vor definitiva, pînă la 30 martie, te
matica programelor și graficele de 
desfășurare a acestora". Ceea ce. pe 
hirtie, s-a și făcut. Iată însă că for
mația maistrului Constantin Clapon, 
de la secția prelucrări mecanice, n-a 
ținut nici o lecție pină la sfirșitul 
lunii mai. Apoi, atît la această for
mație, cit și la aceea condusă de 
maistrul loan Bursuc, instruirea la 
locul de muncă a lucrătorilor cu ca
tegorii mai mici de încadrare se con
fundă cu instruirile făcute pentru 
realizarea sarcinilor zilnice de pro
ducție. Altfel spus, cu recomandările 
făcute de maiștri pentru executarea 
unor piese și realizarea normelor 
fizice. Pe de altă parte, tematica lec
țiilor nu este intocmită în strinsă le
gătură cu cerințele și nivelul de 
pregătire al muncitorilor. Strungarul 
Mihai Camilar, de pildă, care are 
categoria a 5-a și este cel mai bun 
din formația condusă de maistrul 
loan Bursuc, ne spunea că ar vrea 
să învețe să efectueze filetarea cu 
cuțite multiple, o metodă de prelu
crare de mare productivitate. Cris
tina Gavrilei, strungar, deși are ca
tegoria a 2-a nu știe să execute 
strunjirea interioară și nici filetarea 
cu cuțitul de strung. Din discuțiile 
pe care le-am avut cu mai multi 
muncitori și specialiști a reieșit că 
grupele de cursanți ar trebui să fie 
alcătuite pe categorii cit mai apro
piate de calificare, astfel incit no
țiunile predate să fie utile și ușor 
de insușit de fiecare om al muncii. 
Totodată, este necesar ca organiza
țiile de partid, sindicat și U.T.C. să 
se implice mai mult în organizarea 
și urmărirea desfășurării activității 
de pregătire profesională deoarece 

se manifestă neajunsuri organizato
rice elementare, se înregistrează 
multe absențe, în special in rîndul 
navetiștilor, care de multe ori lipsesc 
de la cursuri. Nu este întîmplător 
deci faptul că din totalul muncitori
lor care lucrează in acord global a- 
proximativ 35 la sută nu iși realizea
ză normele.

Se impune prin urmare ca la nive
lul întreprinderii să se organizeze 
discuții, schimburi de experiență cu 
toți lectorii, să se asigure o mai 
bună coordonare a activității de per
fecționare a pregătirii profesionale, 
îmbogățirea tematicii cursurilor și 
îmbunătățirea metodologiei de des
fășurare a acestora. Altfel spus, ex
periența unor lectori trebuie pusă 
mai bine în valoare, astfel incit pre
gătirea profesională a personalului 
muncitor să se situeze la nivelul teh
nicii din dotarea unității, al cerințe
lor producției.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scînteli*
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ă,m.; DEMOCRAȚIA culturii
Educația socialistă, dezvoltarea culturii revoluționare constituie o problemă de cea mai mare importanță pentru întreaga 

societate și ea nu poate fi soluționată decît cu participarea activă a maselor populare, a întregului nostru popor. Această activitate 
se integrează, de altfel, în procesul lărgirii continue a democrației noastre socialiste, reprezintă un factor de mare importanță în 
dezvoltarea generală a țării, în participarea întregului popor la construirea conștientă a propriului său destin.

NICOLAE CEAUȘESCU

In concepția partidului, a secretarului său 
general, înflorirea culturii și adincirea demo
crației revoluționare reprezintă laturi insepa
rabile, de o importanță hotărîtoare, ale vastului 
proces de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a comunismului în patria 
noastră. Rod al creației conștiente a maselor 
înarmate cu cele mai noi realizări ale cunoaș
terii umane, ale științei și culturii naționale și 
universale, socialismul, operă a întregului popor, 
presupune crearea unui cadru democratic 
adecvat, menit să înlesnească accesul direct Ia 
valorile științei și culturii, larga lor răspîndîre, 
precum și participarea nemijlocită a tuturor 
oamenilor muncii la sporirea avuției spirituale 
a națiunii. „Indeplinindu-și misiunea sa isto
rică în România — sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU - partidul nostru comunist pleacă 
de la premisa că știința și cultura sînt părți 
componente indisolubile ale procesului de edi
ficare socialistă și comunistă a țării*. Răspîn
direa științei și culturii în masele largi, ridica
rea nivelului de cunoștințe generale ale între

gului popor reprezintă premise hotărîtoare 
pentru atingerea stadiului superior al socie
tății noastre — comunismul, pentru crearea con
dițiilor ca oamenii să poată face să țișnească 
din ce în ce mai bogat izvoarele avuției ma
teriale și spirituale ale patriei. Numai pe baza 
înfloririi neîntrerupte a artei și culturii și a 
propagării largi a acestora in mase se poate 
accelera procesul de lichidare a vechilor men
talități, de ridicare a conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii.

Făurită și îmbogățită în climatul democrației 
socialiste revoluționare - efect al politicii gene
rale a partidului nostru — cultura contempo
rană este, la rîndul său, un puternic instru
ment al adîncirii democrației, al formării și 
educării unui om nou, pe deplin conștient de 
sarcinile și misiunea sa, de răspunderile ce-i 
revin în edificarea pe pămîntul patriei a celei 
mai drepte orînduiri. înțelegerea cuprinzătoare, 
multilaterală a acestui raport osmotic dintre de- 

. mocrație și cultură, precum și crearea cadrului 
material apt să valorifice în permanență po-

tențialul creator inepuizabil al maselor, ol fie
cărui om - acestea sînt efectele spiritului 
înnoitor inaugurat de Congresul al IX-lea ol 
P.C.R., ale concepției filozofice revoluționare, 
profund umaniste, a Secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este și 
firesc ca o politică umanistă, de generoasă 
situare a omului'in centrul întregii activități 
economico-sociale, în scopul afirmării multila
terale a personalității sale, să creeze condi
țiile reale, destinate împlinirii armonioase a 
ființei umane intr-un climat de libertate crea
toare, de participare democratică Io condu
cerea societății și făurirea tuturor valorilor ei. 
„Funcționarea autoconducerii muncitorești, a 
organelor democratice de conducere - arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu - participarea tot 
mai largă a maselor populare la conducerea 
societății impun ca o necesitate obiectivă 
ridicarea continuă a nivelului cultural și politic 
al tuturor oamenilor muncii, al întregului nostru 
popor".

a festivalului national 226000
de colective artistice

lf

SCURT
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• 19 iulie 1965 : La cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. - con
gres ce a deschis o nouă per
spectivă în istoria 
temporană —to 
Nicolae Ceaușescu, subliniind 
însemnătatea perfecționării în- 
vățămintului de toate gradele, 
definește școala ca „principalul 
izvor de cultură și factor de 
civilizație".

Oamenilor de cultură, creato
rilor din toate domeniile artistice 
le sînt adresate cuvintele 
brantei chemări : „ 
ceea ce credeți că este 
frumos in culoare, mai expresiv 
în grai, redați realitatea cit 
mai variat in proză, în poezie, 
in pictură, sculptură și muzică, 
cintați patria și poporul nostru 
minunat, pe cei ce și-au închi
nat întreaga viață infloririi 
României*.

• 1966 : La lași, Constanța, 
Brașov, Pitești încep să apară 
revistele „Ci 
„Astra", 
turale și social-politice 
să contribuie la afirmarea for
țelor spirituale din aceste locuri 
in peisajul cultural național.

• 1969 : La Cluj-Napoca și 
lași se înființează editurile „Da
cia" și „Junimea", noi căi de 
răspîndire în rîndul maselor a 
operelor valoroase, datorate 
talentelor numeroase din aceste 
părți ale țării.

• 1970 : Se înființează, la 
București, editura „Cartea Româ
nească".

• 15 septembrie 1971 : se 
înființează CONSILIUL CULTU
RII Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE 
și comitetele județene, munici
pale șl orășenești de cultură și 
educație socialistă.

• La Tirgu Mureș apare/ în 
1971, revista „Vatra".
• 1972 : La Craiova și Timi

șoara 
„Scrisul 
orașul Sibiu 
peisajul cultural 
apariție : revista

• 1973 : Noi lăcașuri 
cultură iși fac apariția in im
portante orașe din țară, 
acest an se dau in funcțiune 
noile săli ale teatrelor naționale 
din București, Craiova și Tg. 
Mureș.

• 1976 : înființat din iniția
tiva secretarului general al 
partidului, FESTIVALUL NATIO
NAL „CINTAREA ROMÂNIEI" iși 
desfășoară prima sa ediție. De 
atunci au avut loc șase ediții.

• 2 iunie 1976 : încep lucră
rile PRIMULUI CONGRES AL 
EDUCAȚIEI POLITICE SI AL 
CULTURII SOCIALISTE, menit să 
asigure elaborarea colectivă a 
planurilor de 
ceste domenii 
marea omului

• 29 iunie 
îmbunătățirii conducerii colecti
ve, în redacțiile ziarelor și re
vistelor, la Radioteleviziune, in 
edituri, instituții de spectacole, 
la casele de filme și studiou
rile cinematografice se creează 
CONSILIILE DE CONDUCERE.

• 24 iunie 1982 i La Bucu
rești se deschid LUCRĂRILE 
CELUI DE-AL ll-LEA CONGRES 
AL EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL 
CULTURII SOCIALISTE,

• 1985 : Are loc PRIMUL 
CONGRES AL ȘTIINȚEI 
INVAȚÂMINTULUI, forum 
mocratic de dezbatere 
reprezentanții maselor popu
lare a programelor de activi
tate în domeniile învățămîntului 
și științei românești. Tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu este aleasă în 
funcția de președinte al Consi
liului Național al Științei și 
învățămîntului.

noastră con- 
v a r ă ș u I

vi- 
Alegeți tot 

mai

„Cronica", „Tomis", 
„Argeș", publicații cul- 

menite

se înființează editurile 
românesc" și „Facla", 

își îmbogățește 
cu o nouă 

„Transilvania", 
de

In

perspectivă în a- 
vitale pentru for- 
nou.
1977 : Jn vederea

Șl 
de- 
cu

Porți larg deschise
către tezaurul cunoașterii

II

Ilustrare pregnantă a superiori
tății socialismului, democrația cul
turii cuprinde atit laturile cantita
tive, cit și pe cele calitative ale 
vastului proces de formare a omu
lui nou, de înarmare a lui cu cele 
mai înalte cunoștințe, cu toate cu
ceririle și realizările geniului uman 
în diverse ramuri ale științei și 
tehnicii, în artă și cultură. Largul 
acces al maselor la artă și cultură, 
la însușirea cunoștințelor din cele 
mai variate domenii este înlesnit 
printr-o vastă rețea de învățămînt 
și instituții cultural-artistice. ma- 
terializînd, în beneficiul fiecărui 
om al muncii, viziunea democratică, 
profund umanistă a partidului nos
tru. Dreptul la învățătură pentru 
toți fiii țării, fără nici o discrimi- tovarășa academician, doctor,inginer 
nare, gratuitatea accesului la for
mele organizate de însușire a tutu
ror cunoștințelor constituie expresii 
elocvente ale democratismului orin
duirii noastre care acordă, astfel, 
șanse egale fiecărui tînăr. fiecărui 
om al muncii de a se pregăti po
trivit vocației și aspirațiilor sale. 
Pe tot cuprinsul țării a fost organi
zată o vastă rețea de învățămînt ; 
au fost înființate în toate județe
le noi școli si institute moderne, 
dotate cu tot ce este necesar pen
tru un învățămînt de calitate, la 
nivelul cerințelor actuale. Acestea 
constituie expresii concrete, mate
riale ale preocupării necontenite a 
partidului și statului nostru pentru 
crearea de structuri democratice tot

mai cuprinzătoare și perfecționate, 
apte să satisfacă setea de învăță
tură. exigențele crescînde ale for
mării și perfecționării noilor con
tingente de constructori ai socia
lismului. O caracteristică de seamă 
a funcționării unităților din aceas
tă vastă structură a invătămintului 
si mijloacelor de difuzare a cul
turii constă în mobilitatea lor. în 
adaptarea lor la cerințele vieții, la 
exigentele noii revoluții tehnico-ști- 
intifice. la nevoile oamenilor înșiși. 
Adevăruri esențiale, puse puternic 
în lumină. între numeroasele dovezi 
ale acestor ani, de Congresul știin
ței și invătămintului, congres care 
a ales in fruntea Consiliului Națio
nal al Științei și Invătămintului pe
Elena Ceausescu, care, cu înaltă 
competentă politică și profesională, 
cu un strălucit spirit Organizatoric 
asigură conducerea, îndrumarea și 
perfecționarea continuă a activită
ții în aceste importante domenii 
ale vieții științifice și spirituale a 
țării.

In spirit dinamic, deschis înnoiri
lor evoluează și instituțiile și for
mele activității culturale și artisti
ce oferite emancipării oamenilor, 
afirmării libere a personalității lor. 
împlinirii tuturor talentelor care 
apar. O vastă rețea de publicații și 
edituri, de cercuri și cenacluri ar
tistice stă la dispoziția afirmării 
democratice a tuturor forțelor crea
toare stimulind dezvoltarea. în toate
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genurile de creație, a unei impre
sionante varietăți de stiluri și mo
dalități aparținînd individualităților 
și talentelor distincte din întreaga 
țară. în acest context, se afirmă 
larg și pretutindeni concepția parti
dului nostru despre rolul și locul 
creatorului în viața societății, a po
porului. despre misiunea literaturii 
și artei în făurirea omului nou, în 
înfățișarea dezvoltării dialectice a 
societății, a realității vieții și mun
cii națiunii noastre.

Partidul și statul încurajează dez
voltarea nestînjenită a personalită- , 
ții tuturor artiștilor, o amplă și 
laborioasă activitate de cercetare și 
experimentare artistică pentru per
fecționarea continuă, a măiestriei, a 
mijloacelor de expresie, o largă 
diversitate de stiluri și maniere de 
creație care să îmbogățească și să 
lărgească continuu paleta artei 
noastre contemporane. Puternic 
influențată de dinamica dezvoltării 
societății, de progresele din toate 
domeniile cunoașterii, de evoluția 
gîndirii și sensibilității omului, arta 
se primenește neîncetat, aspiră spre 
forme mai inalte de exprimare, 
spre un conținut mereu mai bogat.

Diversitatea de stiluri și maniere 
artistice, corespunzătoare varietății 
talentelor individuale, reprezintă o 
expresie de seamă a democratis
mului artei contemporane, chemată 
să înfățișeze sentimentele adinei, 
autentice in care lumea noastră se 
regăsește in ceea ce ea are mai 
Înălțător, vasta tipologie a con
structorilor socialismului, dar si fe
nomenele negative care frinează 
ori încetinesc fluxul nestăvilit al 
înnoirilor caracteristice dinamismu
lui orinduirii socialiste. Revoluțio
nară in esența ei, cum este insăși 
societatea pe care o edificăm, arta 
socialistă e inovatoare nu numai in 
formă, ci și in modul cum cultivă 
marile modele umane, ideile supe
rioare ale viitorului, lupta, trans
formarea. in felul in care se opune 
inerției, stagnării, concepțiilor ve
tuste. nedreptății, spiritului retro
grad oriunde s-ar manifesta el. 
Punind in fața creației artistice 
asemenea obiective cu adevărat re
voluționare. demne de idealurile și 
tumultul constructiv ale epocii 
noastre, partidul, secretarul său ge
neral consideră" că fiecare artist, 
fiecare creator este liber să-și 
aducă, in stilul său propriu, 
inconfundabil contribuția la diver
sificarea neîncetată a vastului ta
blou al artei contemporane. O ex
presie profund semnificativă a de
mocratizării creației este, astfel, 
desființarea cenzurii și atribuirea 
întregii responsabilități creatorilor 
înșiși, uniunilor de creație, publica
țiilor și editurilor. Totodată, aceasta 
reprezintă o expresie a creșterii 
răspunderii creatorilor, a identifi
cării năzuințelor lor cu cauza po
porului, cu idealurile socialismului, 
afirmate in tot mai numeroase si 
variate opere ale acestor ani in nu
mele demnității de a fi slujitorii 
dreptății naționale si sociale. 
Aceste drepturi care consfințesc cu 
puterea faptelor democratismul ar
tei și culturii socialiste cunosc o 
largă aplicare în viața noastră spi
rituală. Ele sint aceleași pentru toți 
creatorii, indiferent de graiul in 
care se exprimă, într-o unitate de 
gindire și simțire care tălmăcește 
comunitatea obiectivelor pentru 
care militează întregul popor, toți 
oamenii muncii.

Un amfiteatru de cultură
Exprimind cu putere democratis

mul societății 
noi. socialiste 
valul național 
s-a evidențiat 
dru de participare si manifestare a 
tuturor talentelor autentice, exis
tente în masa poporului, a munci
torilor. țăranilor și intelectualilor, 
dornici să se afirme și pe tărîmul 
frumosului, să-și dezvolte per
sonalitatea în mod multilate
ral. să contribuie la îmbo
gățirea continuă a patrimoniului 
nostru spiritual. Organizat din ini
țiativa secretarului general al 
partidului. în cadrul acestuia s-au 
evidențiat încă o dată. în mod 
strălucit, geniul creator al poporu-

noastre, al culturii 
din România. Festi- 
„Cintarea României" 
a fi un minunat ca-

a

lui nostru, sensibilitatea sa artisti
că deosebită, precum și capacitatea 
de a îmbina in mod armonios tra
diția artei milenare pe care o moș
tenește cu activitatea de creație 
inspirată din măreața ctitorie revo
luționară pe care o realizează în 
prezent în mod liber, sub condu
cerea partidului, din realitățile lu
minoase ale patriei noastre socia
liste. Aflat acum in pragul etapei 
finale, republicane, a celei de-a 6-a 
ediții, festivalul antrenează la toate 
formele de activitate, creație și in
terpretare milioane și milioane de 
oameni, evidențiindu-și forța de 
cuprindere, capacitatea de a mobi-

liza masele la edificarea propriei 
lor vieți spirituale, la făurirea și 
consolidarea trăsăturilor politice, 
morale și estetice demne de epoca 
pe care o trăim. Sint semnificative, 
în acest sens, datele care atestă 
creșterea numerică a participării, 
la multiplele forme de activitate, 
de la o ediție la alta, sporirea 
afluxului de spectatori în sălile și 
instituțiile de artă, înmulțirea citi
torilor, a iubitorilor de teatru și de 
muzică, ai celei de-a 
Ptttem vorbi despre 
fluviu uman care se 
de zi, către luminile 
și culturii, fenomen 
multiple semnificații

7-a arte etc. 
un adevărat 
îndreaptă, zi 
științei, artei 
cu ample și 
ce definește

împreună cu poporul, pentru popor
Desfășurată sub conducerea orga

nelor și organizațiilor de partid, 
activitatea cultural-educativă de 
la orașe și sate, din între
prinderi, case de cultură, clu
buri. cămine culturale îmbină ar
monios producția cu educația, 
munca și organizarea plăcută a 
timpului liber în scopul asigurării 
cadrului democratic și climatului 
stimulativ menite să contribuie la 
formarea omului nou. cu un larg 
orizont de cultură, cu o înaltă con
știință socialistă. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, impus de cerințele 
dezvoltării multilaterale a societății 
noastre, s-au constituit in între
prinderi și instituții, consilii uni
tare de educație și cultură care au 
funcția de a organiza întreaga ac
țiune de răspîndire a științei, de 
educare politică, activitatea cultu- 
ral-artistică, organizarea educativă 

. a timpului liber. In același timp, 
în mediul rural au fost înființate 
consilii de educație și cultură, or
ganisme obștești menite să cuprin
dă și să antreneze toate forțele de 
care dispun satele noastre, asigu- 
rînd desfășurarea unei largi mișcări 
de masă, imprimînd un nou și pu
ternic avînt creației și interpretării 
artei populare.

în sistemul organismelor demo
cratice de organizare, desfășurare 
și conducere colectivă a întregii ac
tivități cultural-educative, un rol 
important revine Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, precum 
și comitetelor județene de cultură 
si educație socialistă, care au sar
cina de a asigura conducerea uni-

tară a activității cultural-educative, 
imprimindu-i permanent un spirit 
militant, orientind-o neabătut către 
promovarea și răspîndirea științei 
înaintate, a creației puse in slujba 
intereselor și idealurilor progresis
te ale poporului. Unirea într-o sin
gură direcție a activității institu
țiilor, a bazei materiale, a tuturor 
forțelor intelectualității noastre este 
obiectivul primordial al tuturor 
acestor organisme democratice.

înscris în ansamblul reuniuni
lor reprezentative organizate pe 
scară națională de partidul nos
tru. la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Congresul edu
cației politice și al culturii socia
liste reprezintă o înaltă școală po- 
litico-educativă. o formă pregnantă 
de ilustrare a profundului demo
cratism al societății românești con
temporane, societate în care po
porul este chemat, prin reprezen
tanții săi. să dezbată și să defi
nească modalitățile practice de în
făptuire a marilor obiective mate
riale și spirituale ale țării. El con
stituie cel mai democratic forum 
menit să asigure elaborarea colec
tivă a planurilor de perspectivă 
privind formarea omului nou. ca
drul cel mai larg de participare 
a maselor populare la conducerea 
acestui important sector de acti
vitate.

în ansamblul formelor ce com
pun vastul cadru organizat de 
funcționare a democrației socialis
te, creatorii, oamenii de artă și cul
tură dispun, la rindul lor, de uniuni 
de creație profesionale, de asociații

și filiale de creatori în București 
și in multe orașe din țară, ca ex
presie a asigurării condițiilor afir
mării talentelor din toate zonele ță
rii. în acest cadru, creatorii dezbat 
obiectivele și planurile propriei lor 
activități, întreprind acțiuni speci
fice vieții și muncii creatoare, sta
bilesc formele și modalitățile unui 
vast și permanent contact cu oa
menii muncii, cu publicul larg iubi
tor de artă și cultură, Intîlnirile, 
deosebit de numeroase, cu creatorii 
bunurilor materiale din patria 
noastră au devenit. în acest con
text. o practică cotidiană, o nece
sitate dictată de viață, de poziția 
socială demnă a artistului zilelor 
noastre. Afirmării tuturor 
lentelor îi sînt puse la 
poziție paginile editurilor si
vistelor din orașele și județele ță
rii, publicații și mijloace de edi
tare care, îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al partidului, cunosc 
un avînt deosebit. Ca urmare, 
scriitori, prozatori, poeți, drama
turgi răspindiți în întreaga tară 
beneficiază de mijloacele adecvate 
aducerii la lumină a talentelor, in
diferent de locul unde apar, po
trivit necesității asigurării și di
versificării căilor de sporire și îm
plinire a forței creatoare a poporu
lui, a națiunii noastre. Este datoria 
tuturor creatorilor de a răspunde 
acestor minunate condiții oferite 
împlinirii și afirmării lor prin 
opere de valoare, creații durabile 
inspirate din viața și munca po
porului nostru.

ta- 
dis- 
re-

8000 DE CĂMINE CULTURALE

11 Șl CASE DE CULTURĂ

46 DE TEATRE K*
—--------—460 DE MUZEE I

5560 DE CINEMATOGRAFE

In orașele 
si șalele tării

funcționează K

cu milioane de participant
noua condiție umană făurită de so» 
cialism. precum și substanța uma
nistă, revoluționară a creației ar
tistice către care se îndreaptă 
gustul, preferințele poporului nos
tru. Căci, trebuie arătat, socialis
mul și democrația socialistă vizează 
laturile calitative, sporurile valori
ce, creșterea exigențelor beneficia
rilor culturii, pe măsura creșterii 
competentei lor profesionale și 
umane in general. Din acest unghi, 
preocuparea tuturor factorilor res
ponsabili, a tuturor organismelor 
colective de conducere, de la orice 
nivel al vieții spirituale se orien
tează. în actuala etapă, către inlă-

furarea mediocrității și diletantis
mului și pentru asigurarea calității 
mai bune a întregii activități artis
tice, oriunde se desfășoară. Prin 
întreaga lui organizare și desfășu
rare. festivalul este o școală de 
creație, dar și o școală de elcvare 
a gustului și preferințelor cultural- 
artistice. Vast cadru de educare pa
triotică, umanistă, revoluționară a 
oamenilor, Festivalul național „Cin- 
tarea României" este tin amfiteatru 
de cultură cu milioane și milioane 
de participant!. în fața cărora tre
buie aduse valori autentice, emo
ționante, capabile să înriurească și 
să modeleze conștiințele, să for-

meze deprinderi, atitudini, menta
lități noi, la nivelul civilizației pe 
care vrem să o făurim. Iată de ce 
conducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îndrumînd ne
mijlocit întreaga activitate cultural- 
educativă de edificare a omului 
nou, analizează. împreună cu oa
menii muncii, modul cum se orga
nizează și se desfășoară ea, propu- 
nind perfecționările necesare, mili- 
tind pentru o cultură înaintată, 
pentru un învățămînt de calitate 
înaltă, menit să pregătească noile 
generații de constructori ai socia
lismului.

Paginâ realizată de
C. STANESCU
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Domnului
AMIN GEMAYEL

Președintele Republicii Libaneze
BEIRUT

în legătură cu încetarea- din viață, în împrejurări tragice, ca urmare 
a unui atentat, a președintelui Consiliului de Miniștri și ministru al aface
rilor externe al Libanului, Rashid Karame, vă transmit dumneavoastră, 
guvernului și poporului libanez prieten cele mai sincere condoleanțe, iar 
familiei îndoliate expresia profundei noastre compasiuni.

Poporul român condamnă cu toată fermitatea asemenea acte criminale 
care sint contrare intereselor poporului libanez de a se dezvolta într-un 
climat de liniște, securitate șl pace.

Folosesc și acest prilej pentru a asigura poporul libanez prieten de 
întregul nostru sprijin în înfăptuirea aspirațiilor sale de unitate națională, 
independență, dezvoltare liberă, pace și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEll"

COVASNA : Cinstire 
fruntașilor în producție

Sub genericul „Laudă muncii", in 
orașele și comunele județului Co- 
vasna se desfășoară ample acțiuni 
politico-educative și cultural-artis- 
tice dedicate fruntașilor in produc
ție, tuturor celor care acționează 
cu dăruire și responsabilitate pen
tru înfăptuirea exemplară a planu
lui și angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă. Aflată la cea 
de-a III-a ediție, acțiunea „Laudă 
muncii" cuprinde un bogat program 
de simpozioane, dezbateri, colocvii, 
mese rotunde, consfătuiri și schim
buri de experiență pe probleme 
privind dezvoltarea economico-so
cială in profil teritorial, aplicarea 
cuceririlor științei și tehnicii con
temporane. creșterea eficientei eco
nomice. aplicarea de tehnologii mo
derne, înnoirea producției* si creș
terea calității acesteia. Sint orga
nizate cicluri speciale de acțiuni 
consacrate activității din industrie 
și agricultură, din diferite domenii 
de activitate, precum și o „Decadă 
a școlii". Dedicată Conferinței Na
ționale a partidului și aniversării a 
patru decenii de la proclamarea 
Republicii, ediția din acest an a 
acțiunii „Laudă muncii" cuprinde, 
totodată, vernisarea unor expoziții, 
recitaluri de poezie patriotică, spec
tacole cultural-artistice, (Constan
tin Timaru).

CODLEA : „Buchete" 
de aplauze pentru 

floricultori
Floricultorii din Codlea au repur

tat, un succes de prestigiu. Pârtiei - 
pind la Expoziția internațională 
floricolă de la Olomouc din R. S. 
Cehoslovacă, cu o varietate largă 
de flori intr-o simfonie de culori, 
unele mai frumoase decît altele, 
ei au reușit să cucerească Medalia 
de aur a expoziției-concurs pen
tru renumitele și inegalabilele ga
roafe și o medalie de argint pen
tru trei varietăți de trandafiri. La 
acestea se mai adaugă o diplomă 
specială a juriului pentru modul de 
aranjare și prezentare a florilor. Cu 
alte cuvinte, pentru pricepere, gust, 
competență. Succesul florieultorilor 
din Codlea este cu atît mai valoros 

cu cit ei s-au confruntat cu cei mai 
vestiți floricultori din numeroase 
țări. (Nicolae Mocanu).

REGHIN : Sporește 
zestrea edilitară

Tn ultimii ani. Reghinul a cu
noscut o puternică dezvoltare eco
nomică și urbanistică. Prin con
struirea a 1 000 de noi apartamente 
în zona industrială a orașului, a 
prins contur noul și frumosul car
tier „Unirea", care va număra în 
final aproape 1 500 de apartamente, 
școli, creșe și grădinițe, precum și 
unități comerciale și de prestări 
servicii pentru populație. El se ală
tură marilor cartiere „Iernuțeni" 
cu peste 2 000 de apartamente, 
„Rodnei" cu peste 1 000, „Mihai 
Viteazul" cu 500, „Făgăraș", „Po
milor" și altele. De remarcat că in 
acest oraș s-au construit în ulti
mii 22 de ani peste 7 000 de apar
tamente noi, iar producția indus
trială a anului 1965 este realizată 
azi în numai 6 săptămîni. (Gheor
ghe Giurgiu).

SATU MARE : Se extinde 
rețeaua de apă potabilă 
în scopul îmbunătățirii aprovizio

nării cu apă potabilă pentru popu
lația din Satu Mare, prin grija mu
nicipalității s-au construit și dat în 
exploatare două noi rezervoare. 
Acestea asigură îmbunătățirea re
gimului de presiune a apei potabile, 
îndeosebi în rețeaua care alimen
tează marile cartiere de locuințe 
construite în ultimii ani — Micro 15 
și Micro 16. Totodată. în scopul 
măririi debitului de apă potabilă la 
nivelul cerințelor actuale ale mu
nicipiului, în zona de lingă pădu
rea Micula se află în curs de în
cheiere executarea a 16 puțuri de 
captare avind o capacitate de 400 
litri apă pe secundă. De aseme
nea. pentru tratarea apei ce va fi 
furnizată de aceste puțuri este în 
curs de construcție o nouă stație de 
filtrare la uzina de apă Mărtinești, 
care va fi apoi dirijată în rețeaua 
municipiului printr-o nouă con
strucție de aducțiune de 4 km lun
gime. (Octav Grumeza).

Tovarășa Elena Ceausescu a primit 
pe Dorothy Crowfoot Hodgkin, rectorul 

Universității din Bristol, președinte 
al mișcării Pugwash

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceausescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
învătămîntului. președintele Comite
tului național român „Oamenii de 
știință și pacea", a primit, marți di
mineața. pe prof. dr. Dorothy 
Crowfoot Hodgkin, laureat al Pre
miului Nobel, rectorul Universității 
din Bristol. președinte al mișcării 
Pugwash. care se află într-o vizită 
in tara noastră.

Prof. dr. Dorothy Crowfoot 
Hodgkin a adresat vii mulțumiri 
pentru posibilitatea oferită de a vi
zita din nou tara noastră, de a cu
noaște realizările poporului român 
în domeniul stiintei. învătămîntului 
si culturii. Totodată, a apreciat ac
tivitatea desfășurată de oamenii de 
știintă din tara noastră pentru pro
tejarea mediului înconjurător, pen
tru apărarea sănătății oamenilor, 
pentru dezvoltarea economico-socia
lă a României.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri privind preo
cupările actuale si de perspectivă in 
cercetarea științifică și tehnologică 
din România si Marea Britanie. S-a 
subliniat faptul că experiența acu
mulată. succesele înregistrate de 
oamenii de stiintă din cele două țări 
oferă posibilitatea unei conlucrări 
tot mai largi. îndeosebi în domeniul 
chimiei si în alte sectoare ale știin
ței si tehnologiei.

în cadrul convorbirii s-a subliniat 
rolul de mare răspundere ce revine 
oamenilor de știință în asigurarea 
folosirii celor mai noi cuceriri ale

tv
20.00 Telejurnal
20.20 Viata economică
20.35 Partid, lumina libertății noastre. 

Versuri și cîntece patriotice (co
lor)

LAUDĂ CĂRȚII
(Urmare din pag. I)
de litere din București, 
prefirind fișele din Bi
blioteca — azi centra
lă universitară — sau 
la Academia Română, 
cu recomandarea pro
fesorului D. Caracos- 
tea. Pierdută in cele 
35 000 de periodice din 
fondul Bibliotecii Aca
demiei, in imensa sală 
a Bibliotecii naționale 
din Paris, in Arhive
le statului din Bucu
rești, Paris, Viena, 
Budapesta, sufletul mi 
s-a împlinit și n-am 
știut cum a trecut 
viata cu războaie
le și lipsurile ei ine
rente, cu griji ome
nești ușor de suportat 

cind a doua zi te aș
teaptă pagini scrise de 
mina unor personali
tăți uriașe, ca Gheor
ghe Lazăr, Eminescu, 
Titu Maiorescu ori De- 
lavrancea. Documen
tele ii fac vii și 
vibrinzi, ca și cum ai 
fi contemporanul lor. 
Biblioteca este locul 
liniștii, al meditației, 
al cunoașterii profun
de a epocilor trecute, 
a oamenilor de excep
ție care ne-au prece
dat, al faptelor indivi
duale și colective, care 
ne-au înălțat in ochii 
umanității. Slavă pri
mului om care a gin- 
dit să alcătuiască o bi
bliotecă pentru viitori
me, veșnică acuză pen

științei In slujba păcii, pentru pro
gresul și bunăstarea tuturor popoare
lor, relevîndu-se necesitatea intensi
ficării acțiunilor oamenilor de știin
ță de pretutindeni pentru înfăp
tuirea acestor deziderate.

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu a arătat că oa
menii de știință români, constituit! 
în Comitetul național român „Oa
menii de știintă și pacea", sint hotă
rî ți să conlucreze tot mai strips cu 
reprezentanți ai științei din țările 
europene și din întreaga lume, in 
lupta împotriva războiului, pentru 
dezarmare și pace, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

Prof. dr. Dorothy Hodgkin a 
aprecipt inițiativele si acțiunile 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. in domeniul 
dezarmării, tn primul rînd a) dezar
mării nucleare, botărîrea țării noas
tre de a reduce in mod unilateral 
armamentele, efectivele si cheltuie
lile militare, oferind astfel un exem
plu concret în lupta pentru apărarea 
păcii, pentru destindere. securitate 
și colaborare in întreaga lume. Pre
ședintele Pugwash și-a exprimat 
prețuirea față de activitatea pe care 
tovarășa Elena Ceaușescu o consacră 
promovării progresului științei în 
folosul bunăstării oamenilor, al în
țelegerii între popoare, al cauzei 
păcii.

La primire a luat parte prof. Ton 
Ursu, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

20,45 Tribuna TV.
21.03 Film serial (color). „Colierul 

Charlotte)". Producție a Televiziu
nii sovietice. Adaptare TV a nu
velei „Controlul vamal", scrisă de 
Anatoli Romov. Cu : Kiril Lavrov, 
Vadim Ledogorov, turi Kuznetov, 
igor tankovski, Valentina voilko- 
va. Scenariul : Arthur Macarov, 
Anatoli Romov. Regia : Evgheni 
Tatarskl. Episodul 4

21,30 Telejurnal

tru cei ce le-au distrus 
— de la legendara bi
bliotecă din Alexan
dria pină la cea din- 
tr-o școliță de sat 
bombardată, pirjolită 
sau dărimată de inși 
ce nu-și merită nu
mele de oameni.

Aflată la mare cinste 
tn zilele noastre, car
tea fși urmează ne
stingherită drumul ei, 
împrăștiind lumini, 
tmbiind cu faptele ji 
învățămintele din pa
ginile ei tinerele ge
nerații însetate de cul
tură, de toate cunoș
tințele acumulate de 
umanitate In neînce
tata curgere a veacu
rilor.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Italiene, ambasadorul acestpi 
țări Ia București. Sergio Cattani. a 
oferii marți, o recepție.

Au participat miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.
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U.R.S.S.
Sub semnul

Preocuparea Uniunii Sovietice 
pentru dezvoltarea complexului 
său industrial producător de ma- 
șini-unelte se exprimă nu numai 
prin sporirea investițiilor în acest 
sector, ci și prin grija deosebită 
față de modernizarea acestuia. 
Astfel, în acest an, 52 la sută dm 
investițiile destinate industriei 
construcțiilor de mașini se folosesc 
pentru modernizarea șl reconstruc
ția întreprinderilor, aceste fonduri

R.P. CHINEZA
Important obiectiv economic 

pe fluviul Galben
Pe cursul superior al fluviului 

Galben Be află tn construcție o 
uzină de aluminiu electrolitic, care 
va reprezenta unui dintre cei mai 
importanți producători din sectorul 
Industriei metalelor neferoase din 
R.P. Chineză. în amplasarea uzinei 
s-a ținut seama de criteriu] utili
zării resurselor energetice abun
dente ale regiunii. Astfel, uzina va 
fi alimentată (400 000 kilowați pe 
an) de centrala electrică de la

R.P. BULGARIA
Noi tehnologii

Industria constructoare de mașini 
a R.P. Bulgaria este o ramură de 
bază a economiei naționale, cu 
ritmuri de dezvoltare dinamice. 
Printre întreprinderile care se 
bucură de o mare apreciere atît în 
țară, cît și în străinătate este 
„Balkancar". în cadrul programu
lui firmei, cele mai noi produse 
sint electrostivuitoarele din familia 
„Drujba" cu o capacitate de ri
dicare de la 1 250 kg pină la 3 500 
kg și cu o Înălțime de ridicare de 
3 300 mm pină la 5 200 mm. în șirul 
noilor generații de agregate se 
disting și electrostivuitoarele „Pro-

R.P.D. COREEANĂ
Amplu program de

Un amplu program de construcții 
de locuințe este in plină desfășu
rare în R.P.D. Coreeană, transmite 
agenția A.C.T.C. în perioada 
1978—84, în Phenian și in alte orașe 
ele țării au fost construite zeci de 
mii de apartamente, au fost ridi
cate noi cartiere.

Planul pe termen lung de dez-

Domnului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți viile mele mulțumiri pentru felicitările și bune
le urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul aniversării zilei mele de 
naștere.

MARGRETHE II

modernizării
fiind mai mari decît era prevăzut 
in plan și reprezentînd aproape 
dublul Investițiilor similare de 
acum cîțiva ani.

De asemenea, pentru dezvoltarea 
bazei științifice a construcțiilor de 
mașini, în anul 1987 se alocă 9,4 
la sută din totalul investițiilor în 
această ramură, ceea ce va permite 
accelerarea considerabilă a pro
cesului de înnoire a producției.

Longyangxia, aflată în faza de 
construcție.

Pină în 1990, capacitatea de pro
ducție a industriei metalelor ne
feroase va crește cu încă 800 000 
tone de aluminiu electrolitic, cea 
mai mare parte a uzinelor fiind 
amplasate în nord-vestul țării. în 
vederea utilizării resurselor ener
getice locale, în această parte a 
Chinei au fost deja instalate rețele 
electrice de înaltă tensiune cu o 
lungime totală de 11 000 kilometri.

la „Balkancar"
greș", cu o capacitate de ridicare 
de la 1 240 kg pină la 15 000 kg, 
precum și motostivuitoarele-robot 
cu o capacitate de 160—400 kg.

Specialiștii institutului de cer
cetări al întreprinderii acționează 
pentru extinderea robotizării, pen
tru dotarea în viitor a motostivui- 
toarelor-robot cu videoterminale. 
La „Balkancar", reînnoirea anuală 
a nomenclatorului este între 18 
pină la 20 la sută, asimilîndu-se 
in fiecare an aproape 80 de produse 
noi și introdueîndu-se peste 40 de 
noi tehnologii.

I .

construcții edilitare
voltare economfco-soclală a țării, 
pe perioada 1987—1993, prevede 
construirea de apartamente pentru 
150 000—200 000 de familii anual, 
pentru a se satisface intr-o măsu
ră tot mai mare cererea de locuin
țe. Se prevede, de asemenea, creș
terea spațiului locativ pe locuitor 
de peste 1,3 ori.

R.P. POLONĂ

Tehnica de caicul 
și noile cerințe 
ale economiei

în realizarea programelor de 
electronizare a economiei naționa
le poloneze, de aplicare a tehnicii 
de calcul în diferite sectoare pro
ductive, in învățămînt și în alte 
sfere de activitate, un rol impor
tant revine întreprinderii „Elwro". 
La o întîlnire a factorilor de răs
pundere în sfera tehnicii de calcul, 
ce a avut loc la această întreprin
dere, s-a arătat că, pînă la sfîrșitul 
secolului, economia națională po
loneză va avea nevoie de 300 000 
de microcomputere. De asemenea, 
pînă In anul 2000 vor fi necesare 
un număr important de asemenea 
instalații de calcul pentru institu
țiile de învățămînt. în această 
perspectivă, s-a relevat că pînă la 
sfîrșitul secolului producția de 
mijloace de tehnică de calcul tre
buie sporită de cîteva zeci de ori.

R.P. GERMANĂ

Punerea în valoare 
a unei surse 
de creativitate 
inginerească

Pensionarii-ingineri din orașul 
Erfurt (R.D.G.) au format un „Con
siliu al vîrstnicilor", care, după 
cum transmite agenția A.D.N., are 
menirea să contribuie la rezolvarea 
unor probleme tehnice cu care se 
confruntă întreprinderile industria
le din oraș. Consiliul a realizat 
pină în prezent și o serie de ino
vații și îmbunătățiri tehnologice, 
aducînd importante economii și ve
nituri întreprinderilor care le-au 
aplicat în practică. Inițiativa pre
zintă o importanță deosebită prin 
aceea că un important potențial 
creator, al oamenilor cu o bogată 
experiență productivă, rămînea ne
valorificat. Prin crearea „Consiliu
lui" s-a dovedit încă o dată că spe
cialiștii ieșiți la pensie pot să-și 
aducă o contribuție notabilă la mal 
buna desfășurare a activității eco
nomice.

VA INFORMAM DESPRE:

PIAȚA AGROALIMENTARĂ DOROBANȚI-FLOREASCA DIN CAPITALĂ
CARNET CULTURAL

în ultima vreme, Antrepriza de 
construcții-montaj 2 București a in
tensificat ritmul de execuție a 
pieței agroalimentare Dorobanți- 
Floreasca din Capitală. în mo
mentul de fată se lucrează la 
infrastructură. Constructorii mon
tează stîlpii structurii de rezistentă, 
așază grinzi din elemente prefa
bricate, toarnă betoane.

Noul obiectiv va ocupa perime
trul format de Calea Floreasca 
împreună cu străzile Puțul lui 
Zamfir, Banul Antonache și Bă- 
lănescu. Este aici un punct de 
convergentă a cartierelor, cu popu
lație numeroasă — Dorobanți și 
Floreasca — în care se simțea 
nevoia unei piețe agroalimentare 
ample, moderne. Cea mai apropia
tă piață, existentă în strada Av. 
Radu Beller, era subdimensionată 
și într-un spațiu impropriu. La 
amplasarea noului obiectiv s-a ți
nut seama și de faptul că străzile 
Puțul lui Zamfir și Bălănescu au 
devenit căi de circulație pentru 
mijloacele de transport in comun, 
înlesnind astfel afluența cumpără
torilor din ambele cartiere.

Viitorul complex agroalimentar, 
conceput pe două niveluri. va 
avea o suprafață utilă desfășu
rată de circa 7 000 metri pătrați, 
adecvată cerințelor, precum și 
multiple funcționalități, în con
cordanță cu noile orientări vizînd 
acest gen de construcții. Parterul 
va găzdui unități pentru desface
rea de produse alimentare, pre
cum și unități de mercerie-parfu- 
merie, galanterie, florărie. Tot Ia 
acest prim nivel se va afla pla
toul pentru desfacerea produselor 

de către producătorii individuali 
și unitățile comerțului socialist. 
Etajul va fi ocupat de un mare 
magazin alimentar general. un 
magazin cu articole de menaj, uz 
gospodăresc și unelte de grădină
rit, o cofetărie-patiserie cu labo
rator propriu, un restaurant cu 
autoservire.

— Față de investiții asemănă
toare, în curs de construcție în 
Capitală, in cartierele Băneasa și 
Cotroceni. complexul agroalimen
tar Dorobanți — Floreasca prezin
tă unele particularități — ne-a 
explicat arhitectul Mihai Nico- 
lescu, de la institutul „Proiect- 
București". în primul rînd, este 
vorba de locul de amplasare într-o 
tramă stradală existentă, limitat 
Intre cele patru artere, care vor 
oferi, după ce vor fi oompletate 
fronturile de locuințe preconizate, 
un cadru orășenesc omogen și 
armonios sub aspect arhitectural. 
De aceea, proiectarea, care a fost 
asigurată de Institutul de cercetări 
pentru materiale de construcții, a 
găsit pentru această piață o solu
ție constructivă cu fațade pe toate 
cele pațru laturi ale halei. Din a- 
celeași motive de spațiu a fost 
eliminată tradiționala curte de ser
viciu din partea centrală a pieței 
agroalimentare. în locul acestei 
curți se va amenaja platoul pentru 
producători. în mod obișnuit, acest 
platou este o anexă a părții de 
construcție a pieței. Înglobîndu-l 
în volumul clădirii. compactînd 
construcția, am comasat funcțiu
nea de platou cu cea de magazin 
și am economisit spațiu.

— Cum se vor rezolva în acest 
caz problemele de acces al pu

blicului la diferitele unități compo
nente și de aprovizionare a aces
tora din urmă ?

— Nu se vor crea nici un fel de 
Interferențe de fluxuri cumpâră- 
tori-aprovizionare. Acoesul pu
blicului, pe toată lungimea clă
dirii. va fi asigurat atît la nive
lul parterului, cît și la etaj, prin 
patru scări — două situate pe 
fațada principală la Calea Flo- 
reasoa, celelalte două pe părțile 
laterale. Cît privește aproviziona
rea magazinelor, aceasta se va 
realiza printr-un culoar interior 
cu pasaj și aocesul dinspre strada 
Bălănescu. Odată pătrunse in 
acest culoar, mărfurile vor fl În
drumate spre toate depozitele 
aflate în subsolul general, iar de 
acolo distribuite, prin interior, cu 
ajutorul unor lifturi, la parter și 
etaj. Celălalt capăt al culoarului, 
care are prevăzute și spații pen
tru ambalaje, va sluji pentru eva
cuarea în flux continuu a amba
lajelor,. soluție care nu va crea 
intoleranță cu «zona de locuințe 
din jur. De altfel, se va rezerva 
loc pentru depozitarea ambalaje
lor nu numai în apropierea ram
pelor de încărcare-descărcare. cl 
și în subsol.

Așa cum ne-a informat Interlo
cutorul nostru, într-o etapă ulte
rioară, întregul front de locuințe 
care încadrează viitoarea piață 
agroalimentară Dorobanți - Flo
reasca va fi completat, realizîn- 
du-se și în această zonă un spa
țiu cu o arhitectură reînnoită, or
ganic integrată în noul peisaj al 
Capitalei.

Gabriela BONDOC

MUREȘ : Sub genericul „Zilele 
școlii mureșene", in unitățile de 
invătămînt din județul Mureș B-a 
desfășurat o largă paletă de ac
țiuni metodico-științifice. politico- 
educative si cultural-artistice la 
care au participat, alături de edu
catoare. profesori și tnvătători. mii 
de elevi din școlile mureșene. Cu 
acest prilej, în cadrul acțiunii de 
generalizare a experienței înainta
te in procesul de invătămînt, au 
fost organizate expoziții de mate
riale didactice, concepute și reali
zate de profesori si elevi, tntîlniri 
cu activiști de partid si de stat, cu 
familiile elevilor și reprezentanți 
ai întreprinderilor si instituțiilor 
care patronează unitățile de Invă- 
tămînt. Manifestarea a prilejuit și 
organizarea unor sesiuni de refe
rate si comunicări, precum si a 
unor activități practice, in scopul 
generalizării metodelor valoroase 
de predare-invățare. (Gheorghe 
Giurgiu).

BACAU. La căminele culturale 
din Odobești. Ciuturești, Tisa-Sil- 
vestri și in celelalte sate compo
nente ale comunei Secuieni au 
avut loc, timp de 10 zile, o suită 
de manifestări politico-educative și 
cultural-artistice. organizate de 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă. Înmănuncheate 
sub genericul „Orizonturi . socia
liste". Au avut ioc simpozioane, 
expuneri. întîlniri cu oameni de 
știință și cultură, vernisări de ex
poziții. dezbateri, spectacole ar
tistice. sesiuni de comunicări ști
ințifice șl alte manifestări la care 
au luat parte numeroși oameni ai 
muncii — cooperatori, mecaniza
tori. intelectuali, gospodine din co

mună și din localitățile învecinate. 
(Gheorghe Baltă).

BISTRIȚA-NASAUD. în comuna 
Coșbuc. sub egida Consiliului 
local al educației politice și 
culturii socialiste, a avut loc o ma
nifestare complexă, care a cuprins 
simpozionul cu terna : ..George 
Coșbuc — cîntărețul neatirnării 
neamului". Precedat de o expozi
ție de documente originale despre 
viața și activitatea poetului, or
ganizată in incinta casei memoria
le. unde a putut fi văzută în pre
mieră o nouă donație de 20 de 
scrisori inedite, acțiunea a conti
nuat cu un reușit spectacol al for
mațiilor artistice laureate ale Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". (Gheorghe Crișan).

VRANCEA. La Casa da cultură 
■ sindicatelor din Focșani, in uni
tăți economice si de invătămint 
sint organizate in această perioadă 
expuneri, simpozioane și alte ac
tivități politico-educative si cultu- 
ral-artistice în cadrul acțiunii in
titulate : „Vrancea. vatră de isto
rie. vatră de împliniri socialiste". 
(Dan Drăgulescu).

SIBIU. Sub genericul „Legile 
țării — legile noastre", in unități 
economice, întreprinderi șl insti
tuții de cultură din județ au loc 
manifestări politice și culturale 
reunite in ciclul „Tribuna educa
ției politico-juridice și cetățenești". 
Sint organizate cicluri de confe
rințe. prelucrări de acte normative, 
expuneri, dezbateri, consultații in 
cadrul cabinetelor juridice, consfă
tuiri cu cadre de conducere din 
unități economice. (Ion Onue Ne
meș).

ACTUALDTATEA SIPO^TUVĂ
Campionatul mondial universitar 

de handbal masculin
LA TIMIȘOARA, ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT IN FAZA SEMIFINALA
Marți s-au încheiat întrecerile 

grupelor preliminare ale Campiona
tului mondial universitar masculin 
de handbal, competiție de anvergu
ră ce se desfășoară în aceste zile 
in diferite orașe din tara noastră.

Pentru grupele semifinale, ce se 
vor disputa la Timișoara si Iași. în 
zilele de 4 și 5 iunie, s-au calificat 
echipele României. Bulgariei. Iugo
slaviei., Poloniei, U.R.S.S.. S.U.A.,
Ungariei și Coreei de Sud.

La Timișoara, tn grupa A, selec
ționata României a terminat neîn
vinsă turneul, ocupînd primul loc în 
clasament, cu 6 puncte, urmată de 
formațiile Bulgariei — 4 puncte. El
veției — 2 puncte si Nigeriei -c zero

Azi, în divizia A la fotbal
Meciurile din etapa a 30-a a cam

pionatului diviziei A la fotbal se vor 
desfășura astăzi după următorul 
program : Steaua — Universitatea 
Cluj-Napoca (stadionul Steaua) ; 
Sportul Studențesc — F.C.M. Brașov 
(stadionul Sportul Studențesc) ; Pe

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 iunie, ora 20 — 6 iunie, 
ora 20. în țară : Vremea va fl predo
minant frumoasă In sudul țării, cu ce
rul variabil, și ușor instabilă, cu cerul 
temporar noros, în restul teritoriului. 
Vor cădea ploi ce vor avea și caracter 
de averse, însoțite, pe alocuri, de des
cărcări electrice în vestul, nordul, cen
trul și nord-estul țării și izolate In 

puncte. în ultimul joc. handbaliștli 
români au întrecut cu scorul de 
38—19 (21—7) formația Nigeriei.

în celălalt joc al grupei, echipa 
Bulgariei a învins cu scorul de 25—15 
(12—6) formația Elveției.

Alte rezultate : grupa B (la Cluj- 
Napoca) : Turcia — Maroc 25—23 
(15—11) ; Iugoslavia — Polonia 18—16 
(9—7) ; grupa C (la Iași) : Israel — 
Japonia 19—13 (9—7) ; U.R.S.S. — 
S.U.A. 25—17 (12—7) ; grupa D (la 
Galați) : Ungaria — Austria 20—14 
(9—5) ; Coreea de Sud — R.F. Ger
mania 37—24 (17—11).

Astăzi este zi de odihnă. Campio
natul se reia ioi cu disputarea pri
melor partide din grupele semifi
nale.

trolul — Chimia ; Jiul — Rapid ; 
Universitatea Craiova — Victoria ; 
Flacăra Moreni — Gloria ; Corvinul 
— F.C. Olt ; F.C. Argeș — S.C. Ba
cău ; Oțelul Galați — Dinamo.

Partidele vor începe la ora 18.

rest, către ultima zi a intervalului. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări Izolate în estul țării și 
în zona de munte. Temperatura aeru
lui va continua să crească ușor. Mi
nimele vor fi cuprinse între 7 șl 17 
grade, izolat mai coborîte în depre
siuni, Iar maximele intre 20 și 30 de 
grade. Pe alocuri, dimineața, ceață 
slabă. Tn București : Vremea va fi pre
dominant frumoasă, cu cerul variabil. 
Tn ultima zi — condiții de averse de 
ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 11 și 13 grade, iar cele 
maxime între 25 și 28 de grade. Dimi
neața, ceață slabă.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• REZIDUURI SUPERIOR VA

LORIFICATE. „Ilmavit 40“ este denu
mirea noului material termoizolator care a 
intrat de curînd în nomenclatorul de fa
bricație ai întreprinderii de sticlă tehnică 
din Ilmenau, R.D.G. Materia primă pentru 
obținerea noului material o constituie. în 
proporție de 80 la sută, unele reziduuri re
zultate in industria extractivă. Noul mate- 
terial rezistă pînă la temperaturi de 700 
grade Celsius, prezintă foarte bune pro
prietăți termoizolatoare și se prelucrează 
ușor. Pentru început, „Ilmavit 40" a fost 
introdus in domeniul construcțiilor navale 
și în industria chimică din R.D.G.

• DIAGNOSTIC AUTOMAT.
Pentru stabilirea diagnosticului in boala

diabetului zaharat, aparatul electronic 
„Eskan-G“ are nevoie doar de cîteva se
cunde. Conceput de specialiști ai Institu
tului de biochimie din R.S.S. Lituaniană, 
acest original aparat a început să se fa
brice in producție de serie la întreprin
derea „Sigma" din aceeași republică sovie
tică. Cercetările întreprinse în domeniul 
fermenților au permis cercetătorilor să re
nunțe la clasica analiză de laborator a sin- 
gelui, înlocuind procedura respectivă cu 
reacția obținută prin intermediul noului 
aparat. Acesta stabilește cantitatea de glu
coza din singe printr-o reacție față de 
comportamentul fermenților din organism. 
Astfel, diagnosticarea bolii se 
devenind practicabilă nu numai în 
țiile instituțiilor medicale. Se știe 
betul este o boală „perfidă". Fără 
nuiască nimic, omul poate fi bolnav 

simplifică, 
condi

că dia- 
să ba

de dia-

bet de mai mult timp, diagnosticarea tîrzie 
a bolii făcînd tratamentul mult mai dificil. 
De aceea, un aparat la îndemina oricui se 
dovedește deosebit de util.

• PENTRU ASAMBLAREA... 
GENELOR. Pentru nevoile ingineriei 
genetice, firma suedeză 
realizat o originală mașină de 
gene. în numai citeva ore și sub 
electronic automat, diverse particule 
cromozomi se pot asambla, conform 
secvențe programate, pentru a forma 
sau fracțiuni de gene purtătoare ale 
caractere de ereditate. Totodată, noua 
șină poate fi de folos și la diagnosticarea 
unor maladii genetice.

• PENTRU TEHNICA DE VIRF.
Recent, în cadrul Universității din Liver- 

„Pharmacia" a 
asamblat 

control 
de 

unei 
gene 
unor 
ma-

pool au fost puse la punct noi procedee de 
realizare a unor compuși foarte puri sub 
aspect chimic, utilizabili pe scară largă la 
fabricarea semiconductorilor. Acești com
puși (mai precis galiutrimetil și trimetil- 
indiu, cit și unii derivați ai acestora) pot 
servi la fabricarea semiconductorilor rea
lizați actualmente din arseniură de galiu, 
dovedindu-se însă superiori în multe apli
cații. Noile materiale ar putea înlocui ci- 
purile de siliciu folosite în sistemele de 
memorie a calculatoarelor. Totodată, ele 
pot fi utilizate și la realizarea de recep
toare TV (folosite pentru transmisiile prin 
satelit), de lasere și de sisteme de comu
nicație pe bază de fibre optice.

• „SECRETELE" INIMII - 
DEZVĂLUITE. Rezonanța magnetică 

nucleară stă la baza unor noi aparate de 
investigare a interiorului corpului omenesc. 
Ele pun în evidentă structuri invizibile 
pentru aparatele nadiografice uzuale. Ast
fel. recent, cu ajutorul rezonantei magneti
ce nucleare a fost realizată o analiză chi
mică a inimii. Mai precis, prin analiză 
spectroscopică. cu rezonantă magnetică nu
cleară. un grup de cercetători din oadrul 
societății „General Electric" au putut sta
bili cu precizie conținutul de compuși ai 
fosforului din inima unor pacienți. Pentru 
efectuarea analizei, subiecții au fost am
plasați într-un cîmn magnetic foarte pu
ternic. Noul tip de analiză se practică deo
camdată doar experimental.

• PENTRU TRĂINICIA BETO
NULUI. Franța se practică un nou

procedeu de reparare a fisurilor apărute in « 
construcțiile din beton armat. Procedeul * 
folosește o rășină epoxidică avind o bună i 
viscozitate. cu care se pot obtura în pro- ’ 
funzime fisuri ale betonului de 1/500 mm. ț 
Aderenta sa perfectă si capacitatea de în- i 
muiere permit protejarea armăturilor și li- ) 
pirea de beton, marmură, piatră, cărămidă 1 
și lemn. Rășina rezistă la agenti chimici. 
dar și la intemperii, tensiunea sa suoerfi- ) 
cială foarte joasă recomandînd-o să fie i 
utilizată în prezenta apei, chiar si în me- 1 
diu marin. Rășina se injectează în fisuri 
cu o mașină hidraulică ușoară, cu ajutorul ( 
unui indicator de presiune controlîndu-se ’ 
cu precizie pătrunderea rășinii în intere- ț 
rul fisurilor. Noul procedeu si-a dovedit l 
eficacitatea si la repararea platformelor de 
forai, din Marea Nordului. \

I-. DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



IN CONCEPȚIA ROMÂNIEI - RELAȚIA DEZARMARE - DEZVOLTARE, 
PROBLEMA ESENȚIALA A CONTEMPORANEITĂȚII

2. O condiție de bază 
a lichidării subdezvoltării

„Trecerea la dezarmare, la reducerea cheltuielilor 
militare ar avea un rol foarte important în îmbunătăți
rea generală a situației economice mondiale și ar crea 
condițiile necesare în vederea unei soluționări a proble
melor subdezvoltării".

NI COLA E CEAUȘESCU

Pentru o abordare eficientă a problemelor 
dezarmării

Poziția României privind 
viitoarea sesiune specială a O.N.U.

Una dintre cele mal mari aberații ale zilelor noastre o constituie 
faptul că, impingînd lumea spre riscul unui nimicitor război nuclear, cursa 
înarmărilor are, în același timp, multiple consecințe grave asupra condi
țiilor de viață ale popoarelor, a înseși perspectivelor evoluției omenirii.

Una dintre aceste consecințe este adîncirea fenomenului subdezvol
tării. Evidențiind cu putere, în repetate rinduri, caracterul absurd al aces
tei situații, secretarul general al partidului, președintele României, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, o arătat că, sustrăgînd din circuitul pro
ductiv imense resurse materiale și umane, escalada neînfrinată a înarmă
rilor și cheltuielilor militare afectează in cel mai înalt grad dezvoltarea 
economică și socială în lume, adîncește și mai mult decalajele dintre state, 
anulînd astfel eforturile pentru lichidarea subdezvoltării, una dintre cele 
mai stringente probleme ale contemporaneității.

Interdependență directă,
Constituie unul dinnemijlocită.

tre marile merite ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi formulat 
cu claritate conceptul interdepen
dentei directe, nemijlocite, dintre 
dezarmare și dezvoltare, ca o condi
ție de bază a lichidării subdezvoltă
rii — și de a fi acționat cu perse
verență si tenacitate pentru ca acest 
concept să se concretizeze în prac
tica vieții internaționale. In elabo
rarea acestui concept, secretarul ge
neral al partidului nostru pornește 
de la considerentul de principiu că 
intre cursa înarmărilor si progresul 
popoarelor există un raport invers 
proportional, ce isi găsește expresia 
în faptul că sporirea continuă a chel
tuielilor militare frînează puternic 
dezvoltarea economică și socială a 
statelor, reprezentind unul dintre 
cele mai mari obstacole in calea li
chidării subdezvoltării, a marilor de
calaje ce despart țările bogate de 
cele sărace. Și. dimpotrivă, stoparea 
cursei inarmărilor. realizarea dezar
mării si. implicit, reducerea cheltu
ielilor militare este de natură să 
elibereze imensele resurse materiale 
și financiare irosite — si astfel să 
favorizeze și să impulsioneze pro
cesul dezvoltării in toate țările, cu 
deosebire în cele rămase in urmă pe 
plan economic, să asigure depășirea 
crizei si o reală și largă relansare a 
economiei mondiale.

Imperativul înlocuirii pro
gramelor de înarmare cu 
programe consacrate dez
voltării economice și sociale 
este de o acuitate mai mare ca ori- 
cind. Pentru că niciodată n-au fost 
în curs de înfăptuire atîtea proiecte 
și planuri de producere si amplasare, 
inclusiv în spațiul cosmic, a noi și 
tot mai sofisticate tipuri si sisteme 
de arme, a căror fabricare implică 
irosirea unor mijloace financiare si 
materiale uriașe. Pe de altă parte, 
niciodată nu s-a pus mai acut pro
blema fondurilor necesare soluțio
nării gravelor probleme cu care se 
confruntă economia mondială și. în
deosebi, cea a țărilor în curs de 
dezvoltare. Se cheltuie anual in sco
puri militare peste 200 de dolari de 
fiecare bărbat, femeie sau copil de 
pe glob, adică mai mult decît aU ca 
venit locuitorii din tarile sărace cu
prinzând aproape un miliard de 
oameni. Statistici ale U.N.C.T.A.D. 
demonstrează că înarmările detur
nează anual intre 5 si 8 la sută din 
producția mondială. Semnificația a- 
cestor procente iese si mai bine in 
evidentă dacă se are în vedere că. 
potrivit datelor furnizate de Secreta
riatul O.N.U.. producția mondială a 
crescut. în prima jumătate a actua
lului deceniu, intr-un ritm mediu 
anual de numai 2.2 la sută. De altfel, 
in întreaga perioadă postbelică, chel
tuielile militare au crescut de două 
ori mai repede decît produsul natio
nal brut ! \

Cel mai puternic afectate sint ță
rile în curs de dezvoltare, confrunta
te nu numai cu problemele rămîne- 
rilor în urmă pe plan economic și so
cial. ca urmare a îndelungatei do
minații colonialiste și, neocolonia- 
liste, ci și cu cele de dată mai 
recentă decurgind din efectele 
crizei mondiale — cu deosebire 
povara tot mai apăsătoare a da
toriei externe, ce a depășit 1000 
de miliarde de dolari. Ca ur
mare, într-o serie de țări din acest 
grup s-a înregistrat o intîrziere si. 
în unele cazuri, chiar paralizarea 
programelor de industrializare sau 
de modernizare a'agriculturii, ritmul 
mediu anual de creștere a produsu
lui intern brut, pe ansamblul lumii a 
treia, fiind în perioada 1981—1985 de 
numai 1,6 la sută fată de 5,4 la sută 

în anii '70 și de 7 la sută la cit a 
fost fixat 'obiectivul strategiei inter
naționale pentru deceniul țărilor în 
curs de dezvoltare, accentuind, ast
fel, decalajele dintre țările bogate și 
cele sărace.

Toate acestea se resfrîng nemij
locit pe planul vieții de zi cu zi. 
afectînd traiul unor mase uriașe de 
oameni. Este o realitate tragică fap
tul că în timp ce în ultimii cinci- 
șase ani bugetele militare mondiale 
s-au dublat, atingînd cifra fabuloasă 
de 1 000 miliarde dolari. în țările în 
curs de dezvoltare o jumătate mi
liard de oameni nu au de lucru, un 
miliard suferă de foamete sau mal- 
nutriție. 800—900 milioane sint anal
fabeta peste un miliard nu au locu
ințe corespunzătoare, nu beneficiază 
de asistentă medicală minimă sau 
nu au acces la apă potabilă ș.a.

- Desigur, lichidarea subdezvoltării 
trebuie să se bazeze, în primul rînd, 
pe efortul propriu al fiecărui popor, 
pe concentrarea si mobilizarea in
ternă a întregului potential uman și 
material al tării respective. Dar, ală
turi de intensificarea efortului pro
priu. un rol important il are lărgirea 
colaborării Internationale, bazată pe 
echitate și egalitate, pe sprijinul 
multilateral ce trebuie acordat tine
relor state. Or. ce se întîmplă ? în 
condițiile în care cheltuielile milita
re pe plan mondial cresc necontenit, 
sprijinul acordat de statele avansate 
celor rămase în urmă se reduce. 
Asistenta oficială pentru dezvoltare, 
de pildă, s-a diminuat de Ia 0,35 la 
sută din produsul national brut al 
statelor dezvoltate in 1980 Ia 0.32 Ia 
sută în 1985, adică Ia mai puțin de 
jumătate din angajamentul asumat 
de statele respective, care era de 
0.70 la sută.

Dacă la începutul anilor '80. chel
tuielile militare mondiale depășeau 
de 20 de ori ajutorul pentru dezvol
tare, la sfirșitul anului 1985 ele îl 
întreceau de aproape 40 de ori !

Cursa înarmărilor nu gre
vează numai bugetele sta
telor avansate, ci și pe cele 
ale țărilor în curs de dezvol
tare. Date și cifre furnizate de in
stituții internaționale competente a- 
rată că țările în curs de dezvoltare, 
atrase și ele în virtejul cursei înar
mărilor — sau împinse cu bună știin
ță in acesta — și-au sporit ponderea 
în cheltuieli militare mondiale de 
la 6 la sută în 1965 la 20 la sută în 
1982. Sub acest unghi este semnifica
tiv că valoarea armelor importate de 
țările in curs de dezvoltare neexpor
tatoare de petrol s-a dublat în peri
oada 1972—1982, ponderea acesteia in 
valoarea mondială a importurilor de 
arme crescind de La 39 la sută la 
41 la sută. Această creștere a impus 
suplimentarea anuală a împrumutu
rilor cu aproximativ 20 la sută, am- 
plificind datoria externă acumulată 
la finele perioadei cu 15 la sută. De 
altfel, un studiu elaborat de Comi
sia independentă asupra problemelor 
dezvoltării internaționale apreciază 
că la o creștere cu un procent a 
ponderii sectorului militar în pro
dusul intern brut al țărilor in curs 
de dezvoltare corespunde o redu
cere cu 23 la sută a ponderii inves
tițiilor și cu 18 la sută a celei a agri
culturii în P.N.B.

în același timp, dezordinea mone
tară, dezechilibrele in balanțele de 
plăti externe, proliferarea măsurilor 
protecționiste si restrîngerea comer
țului mondial — fenomene nocive pe 
care cursa inarmărilor, ca principal 
factor al crizei economice, le în
treține și Ie amplifică — se răs- 
fring în modul cel mai acut asupra 
economiilor țărilor în curs de dez
voltare. mai vulnerabile, datorită 
structurilor lor. decît cele ale state
lor avansate. Aceasta a reieșit cu 
pregnantă in evidentă îndeosebi în 

ultimii ani. cînd deficitele bugetare 
in creștere ale unor mari state capi
taliste (S.U.A.. de exemplu), datora
te mai ales escaladării cheltuielilor 
militare, au dus — prin intermediul 
dobînzilor înalte și al supraevaluării 
sau subevaluării unor monede — la 
o puternică instabilitate financiară, 
care, la rândul ei, a contribuit la a- 
gravarea datoriei externe și. în ulti
mă instanță, la blocarea procesului 
dezvoltării în țările rămase în urmă.

Toate aceste fenomene si altele 
demonstrează elocvent că. prin mul
tiple căi și canale, cursa inarmărilor 
constituie unul dintre principalii 
factori de menținere si adincire a 
subdezvoltării si decalajelor dintre 
state, reprezentind un obstacol ma
jor în calea restructurării economiei 
mondiale si a înfăptuirii unei noi 
ordini economice internaționale. Im
plicit, din aceasta se desprinde cu 
pregnanță concluzia că realizarea 
dezarmării reprezintă o condiție de 
bază a lichidării subdezvoltării, a 
asimetriilor din economia mondială, 
în vederea creării condițiilor care 
să asigure progresul economic si so- 
cial mai rapid al tuturor statelor, fi, 
in primul rînd, al celor in curs de 
dezvoltare.

Propuneri judicioase, rea
liste, în consens cu interese
le tuturor popoarelor. Pe baza 
analizei riguros științifice a evolu
țiilor și tendințelor din viata inter
națională. pornind de la adîncirea 
interdependentei organice dintre re
lațiile economice și cele militare pe 
plan mondial, dintre ordinea econo
mică și ordinea politică internațio
nală, președintele României a subli
niat, în repetate rinduri, imperativul 
înfăptuirii dezarmării nu numai ca o 
condiție absolută a supraviețuirii 
omenirii, ci și ca factor indispensa
bil în eforturile pentru lichidarea 
subdezvoltării. în acest sens, propu
nerile tării noastre privind înghe
țarea imediată și apoi trecerea la 
reducerea bugetelor militare au toc
mai in vedere folosirea mijloacelor 
ce se vor economisi în scopul dezvol
tării. cu precădere, a țărilor rămase 
în urmă. De asemenea. România — 
care a și trecut în 1986 la reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare — 
propune ca o serie de mijloace care 
vor fi scoase din dotare, prin redu
cerile de armament, să fie folosite 
în scopuri pașnice, pentru dezvol
tarea economico-socială. ea însăși 
procedînd, de altfel. în acest mod.

Nu este greu de întrevăzut ce 
consecințe binefăcătoare ar avea tra
ducerea in viată a acestor propuneri. 
Investirea în soopuri productive, 
timp de zece ani. a 50 de miliarde 
de dolari (cifră ce repreziptă doar 
5 la sută din actualele cheltuieli mi
litare) ar spori — potrivit calculelor 
U.N.C.T.A.D. — cu peste 25 la sută 
produsul intern brut al țărilor în 
curs de dezvoltare, ceea ce ar faci
lita achitarea unei bune părți din 
datoria externă, integrind, totodată, 
puternic aceste state in circuitul 
normal al economiei mondiale. ' Fon
durile alocate, in prezent, tehnolo
giilor militare ar putea fi redistri
buite în vederea accelerării procesu
lui de industrializare, modernizării 
agriculturii, extinderii rețelei de in- 
vătămînt și sanitare, eradicării unor 
maladii endemice, aprovizionării cu 
apă potabilă etc. în același timp, 
specialiștii militari și-ar putea 
aduce o contribuție însemnată la 
construcția de poduri, porturi, căi 
rutiere, mijloace de telecomunicații 
șa. Folosirea resurselor eliberate 
prin dezarmare ar fi. astfel, nu nu
mai în avantajul țărilor în curs de 
dezvoltare, ci și al celorlalte state, 
al economiei mondiale, in ansamblu, 
conferind prin aceasta o substanță 
reală și eficientă colaborării econo
mice internaționale.

Situația internațională gravă, ca 
urmare a cursei inarmărilor si a de
teriorării continue a relațiilor eco
nomice mondiale, îndeosebi adînci
rea subdezvoltării, impune — așa 
cum subliniază permanent președin
tele României — acțiunea unită a 
tuturor statelor și popoarelor pentru 
a opri cursul periculos al evenimen
telor. pentru a se trece la o politică 
nouă, de dezarmare, de destindere, 
securitate si colaborare între na
țiuni, care să deschidă calea progre
sului tuturor popoarelor.

Valentin PAUNESCU

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— La New York se desfășoară lu
crările sesiunii Comitetului pregăti
tor al celei de-a treia sesiuni specia
le a Adunării Generale consacrate 
dezarmării. în prima fază se proce
dează Ia un schimb larg de vederi cu 
participarea unui număr mare de 
delegații privind problemele de sub
stanță ce trebuie să stea în atenția 
sesiunii speciale.

Intervenind în dezbateri, delegația 
țării noastre a arătat că ideea cen
trală a sesiunii speciale trebuie să o 
constituie angajarea hotărîtă a O.N.U. 
și a tuturor statelor membre într-o 
acțiune fermă menită să ducă la 
oprirea cursei înarmărilor. în pri
mul rînd a înarmărilor nucleare, la 
dezarmare.

Punctul de plecare al lucrărilor 
pregătitoare și al sesiunii propriu- 
zise trebuie să-l constituie documen
tul final al primei sesiuni speciale, 
adoptat prin consens, în 1978, care 
cuprinde strategia dezarmării, al 
cărei Scop imediat îl reprezintă eli
minarea pericolului de război nu
clear și înfăptuirea măsurilor de 
oprire și inversare a cursei înarmă
rilor.

Evoluțiile recente intervenite in 
negocierile de dezarmare, a arătat 
delegația română, justifică cerința 
unei noi abordări a problemelor 
dezarmării, care să ducă la reducerea 
radicală a armamentelor nucleare 
pină la eliminarea totală a acestora. 
în același timp, trebuie întreprinse 
măsuri hotărite pentru diminuarea 
substanțială a armamentelor conven
ționale, a forțelor armate și a chel
tuielilor militare, descbizîndu-se 
astfel perspectiva reală a interzicerii 
efective a războiului și a eliminării 
lui din viata internațională. O astfel 
de abordare, posibilă astăzi pentru 
prima dată, presupune stabilirea unui 
program complex care, avind in cen
trul său dezarmarea nucleară, să cu

Congresul P.C. Peruan și-a încheiat lucrările
Jorge del Prado — reales secretar general al partidului

LIMA 2 (Agerpres). — La Lima au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al P.C. Peruan. în 
cursul dezbaterilor, un accent deo
sebit a fost pus pe creșterea rolului 
militanților comuniști în cadrul ali
anței forțelor democratice peruane 
„Stingă Unită". și pe necesitatea îm
bunătățirii formelor și metodelor de 
organizare a acțiunilor de masă în 
favoarea satisfacerii revendicărilor

In sprijinul denuclearizării Pacificului de Sud
APIA 2 (Agerpres). — în capitala 

statului Samoa de Vest — Apia — 
s-au Încheiat lucrările Forumului 
Pacificului de Sud, la care au luat 
parte reprezentanți din 13 state si
tuate in această regiune a lumii. 
Participanții au examinat o serie de 
probleme referitoare la transpunerea 
în viață a prevederilor Tratatului 
privind denuclearizarea Pacificului 
de Sud („Tratatul de la Rarotonga"), 
încetarea experiențelor nucleare fran
ceze din această zonă, accesul la in
dependență al Noii Caledonii — te
ritoriu francez de peste mări — și

„Spațiul cosmic să fie folosit in scopuri pașnice!"
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— în cadrul sesiunii Comitetului 
pentru folosirea în scopuri pașnice a 
spațiului cosmic, ale cărei lucrări 
s-au deschis la New York, președin
tele comitetului, Peter Jankowitsch, 
a declarat că știința și tehnologia 
spațială au progresat neîntrerupt in 
ultimele decenii. El a arătat că a-

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru comerț exterior
MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința a 75-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru comerț exterior. Au fost exami
nate rezultatele tratativelor pentru 
încheierea protocoalelor privind 
schimburile reciproce de mărfuri în
tre țările membre ale C.A.E.R. și cu 
R.S.F.I. pe anul 1987 și stadiul reali
zării lor. S-au adoptat recomandări

„Declarația de la Brazzaville44
— adoptată de simpozionul literar international 

împotriva apartheidului
BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — 

in sala Palatului Congreselor din ca
pitala R. P. Congo s-au încheiat lu
crările primului simpozion literar in
ternațional împotriva apartheidului 
din Africa prin adoptarea „Declara
ției de la Brazzaville“ și a unor re
comandări.

in cadrul ședinței de închidere a 
reuniunii, președintele statului-gazdă. 
Denis Sassou-Nguesso, a remis di
plome de onoare unui număr de sase 
personalități care se remarcă în lupta 
împotriva sistemului rasist, Intre a- 
cestea figurină Șanț Nujoma, pre
ședintele SWAPO, si Maria Eugenia 
Neto, soția fostului președinte an
golez, Agostinho Neto. 

prindă măsuri concrete de interzi
cere a altor arme de distrugere în 
masă, de reducere a armelor con
venționale și a bugetelor militare, 
precum și acțiuni de sporire a în
crederii intre state. însoțite de anga
jamentele ferme ale tuturor statelor 
de a renunța la folosirea sau ame
nințarea cu folosirea forței în rela
țiile internaționale și de a soluționa 
pe cale politică, prin negocieri, toate 
diferendele dintre ele. în acest sens, 
sesiunea specială ar trebui să revi- 
talizeze negocierile pentru elabora
rea și adoptarea programului global 
de dezarmare, care să stea la baza 
efortului întregii comunități inter
naționale pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale sub un con
trol internațional eficace.

Delegația română a subliniat că 
este imperios necesar ca sesiunea 
specială să examineze cu cea mai 
mare seriozitate și de o manieră cu
prinzătoare problema încetării folo
sirii progresului științei și tehnicii 
în scopuri militare, inclusiv preveni
rea cursei inarmărilor în spațiul 
cosmic. Sesiunea specială trebuie, 
totodată, să aprofundeze interacțiu
nea dintre dezarmare și celelalte 
probleme majore ale lumii contem
porane, cum ar fi dezvoltarea și în
tărirea securității internaționale, si 
să integreze măsurile ce vor fi hotă
rite în fiecare dintre aceste domenii 
într-o acțiune unică, al cărei scop 
să-l constituie făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, o lume a 
dezvoltării libere și independente a 
tuturor popoarelor, la adăpost de 
arme și războaie.

Delegația română a accentuat ne
cesitatea ca sesiunea specială să pro
moveze creșterea rolului O.N.U. în 
domeniul dezarmării în vederea spo
ririi participării tuturor statelor la 
examinarea și negocierea probleme
lor încetării cursei înarmărilor și 
dezarmării.

social-economice ale oamenilor 
muncii.

Au fost adoptate tezele politice și 
raportul C.C. al P.C. Peruan pre
zentat la congres.

Noul Comitet Central al partidu
lui, reunit in prima plenară după 
congres, l-a reales pe Jorge del 
Prado în funcția de secretar general 
al partidului.

întărirea cooperării și securității 
regionale.

în comunicatul dat publicității la 
Încheierea reuniunii, șefii de stat și 
de guvern prezenti la reuniune au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
semnarea de către U.R.S.S. și R.P. 
Chineză a protocoalelor prin care se 
angajează să respecte statutul aces
tei zone și au cerut S.U.A., Angliei 
și Franței să procedeze in mod si
milar. De asemenea, s-a cerut gu
vernului francez să înceteze expe
riențele nucleare in atolul Mururoa.

oest comitet va acționa în direcția 
sprijinirii formelor și inițiativelor de 
cooperare internațională pentru uti
lizarea spațiului cosmic în folosul 
tuturor popoarelor. în cursul dezba
terilor s-a subliniat, de asemenea, 
preocuparea față de tendința tot mai 
evidentă de extindere a cursei înar
mărilor in spațiul cosmic.

pentru asigurarea îndeplinirii obli
gațiilor prevăzute tn protocoalele pe 
1987 și creșterea, in continuare, a li
vrărilor reciproce de mărfuri.

Comisia a examinat și adoptat 
măsuri corespunzătoare referitoare 
la service și asigurarea cu piese de 
schimb a mașinilor și utilajelor li
vrate în comerțul reciproc al țărilor 
membre ale consiliului.

Alături de toți africanii — a spus 
președintele Nguesso — ne exprimăm 
convingerea că apartheidul va fi, 
mai devreme sau mai tîrziu, pagină 
intr-un muzeu al ororilor și că o so
cietate multirasială mult mai dreap
tă, unită, va vedea lumina zilei in 
Africa de Sud.

!n documentele adoptate, partici
panții au recomandat crearea in cel 
mai scurt timp posibil a unei asocia
ții panafricane a scriitorilor. Acest 
organism va avea ca obiectiv să pro
moveze literatura africană autentică 
și să coordoneze eforturile de an
samblu ale scriitorilor continentului 
in lupta pentru dezvoltare și elibe
rare completă a Africii.

O nouă inițiativă în direcția 

destinderii și păcii
Ecoul internațional al măsurilor propuse de Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
Secretarul general al O.N.U., Ja

vier Perez de Cuellar, a apreciat 
noile propuneri și inițiative ale sta
telor membre ale Tratatului de la 
Varșovia drept foarte importante 
pentru însănătoșirea situației inter
naționale complexe și încordate. El 
și-a exprimat speranța că rezultatele 
consfătuirii de la Berlin vor stimula 
eforturile în direcția soluționării 
problemei care se află in atenția Or
ganizației Națiunilor Unite : preve
nirea războiului și cruțarea omenirii 
pentru totdeauna de acest pericol 
grav.

Vicecancelarul vest-gertnan si mi
nistru de externe, Hans-Dietrich 
Genscher, a apreciat drept pozitivă 
declarația dată publicității la înche
ierea Consfătuirii Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia. El a 
subliniat că este necesar ca aceasta 
să fie analizată in profunzime. Re- 
ferindu-se la propunerile de dezar
mare în legătură cu armamentul 
convențional, el a apreciat că pe 
ceastă bază poate avea loc un dialog 
constructiv cu U.R.S.S.

Agenția americană ASSOCIATED 
PRESS, citată de A.D.N., a difuzat 
integrai textul comunicatului sub 
titlul „O nouă inițiativă în proble
mele războiului și păcii". Tratatul de 
la Varșovia — apreciază agenția — 
a dat publicității o declarație privind 
doctrina militară răsăriteană, al că
rei obiectiv este definit drept 
desființarea blocurilor militare din 
Est și Vest în favoarea unui sistem 
de securitate internațională. Forțele 
armate și armamentele convențio
nale din Europa ar trebui menținute 
într-o asemenea componență și la un 
astfel de nivel încît nici una dintre 
părți să nu poată declanșa împotriva 
celeilalte părți un atac prin surprin
dere sau operațiuni ofensive.

Țările membre ale Tratatului de 
Ia Varșovia au propus N.A.T.O. să 
înceapă, chiar in acest an, consultări 
în scopul comparării doctrinelor mi
litare ale ambelor alianțe, analizei 
caracterului lor, examinării în co
mun a direcțiilor de dezvoltare în 
continuare a acestora — relevă zia
rul parizian „LE MONDE". în ca
drul acestor consultări ar putea fi 
examinate dezechilibrul și asimetria 
apărute în domeniul diferitelor ti
puri de arme și forțe armate și ar 
putea fi identificate căile de elimi
nare a lor.

Ziarul francez „LE FIGARO" re
levă că „Estul a demonstrat flexi
bilitate". „Cel mai nou element îl 
constituie propunerea vizînd consul
tări în legătură cu doctrinele mili
tare ale N.A.T.O. și Pactului de la 
Varșovia, ca o contribuție autentică 
la făurirea încrederii" .

AGENȚIA FRANCE PRESSE, ci
tată de A.D.N., apreciază drept „un 
element nou în dezbaterea asupra 
controlului armamentelor" propune
rea de a se începe la Bruxelles sau 
Varșovia, ori alternativ, convorbiri 
privind doctrinele militare ale celor 
două blocuri.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Raportul secretarului general al O.N.U. privind situația 
din reqiune • Necesitatea convocării unei conierințe inter
naționale subliniată la întrevederile iranco-lsraeliene • O 

declarație a P.C. din Israel
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a prezentat Consi
liului de Securitate raportul periodic 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu, apreciată ca reprezentind un 
pericol potential in absența unei so
luționări globale, transmite agenția 
Taniug. Este exprimată speranța că 
părțile interesate vor întreprinde e- 
forturi hotărîtoare pentru solutiona
rea problemei Orientului Mijlociu in 
toate aspectele ei, pentru a se ajunge 
Ia o rezolvare durabilă și justă, in 
conformitate cu rezoluția 338 a Con
siliului de Securitate.

BAGDAD 2 (Agerpres). — La 
Bagdad au avut loc convorbiri Intre 
vicepremierul și ministrul de externe 
irakian, Tariq Aziz, și Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Situația
BEIRUT 2 (Agerpres). — Preșe

dintele Libanului. Amin Gemayel, 
l-a numit în funcția de premier in
terimar pe Seiim Al-Hoss. care în 
guvernul libanez de uniune naționa
lă deține portofoliul Ministerului 
învătămintului și Artelor. Selim 
Al-Hoss 11 înlocuiește pa Rashid 
Karame. asasinat luni.

Agențiile de presă relevă că. marți, 
pe întreg teritoriul Libanului a fost 
declarată o grevă generală de pro
test. care va continua pină în ziua 
funeraliilor fostului premier. în țară 
a fost declarat doliul national.

La Beirut s-a desfășurat o consfă
tuire a partidelor progresiste și pa

Propunerile de dezarmare re
afirmate și detaliate la Berlin se re
feră in mod egal la armele atomice 
și chimice, precum și la armamen
tele și forțele armate convenționale 
— evidențiază ziarul vest-german 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG". Prio
ritatea trebuie acordată retragerii 
celor mai periculoase arme ofensive 
din zona de contact nemijlocit intre 
cele două alianțe militare, precum 
și reducerii celorlalte arme și forțe 
armate din această zonă.

Propunerile prezentate N.A.T.O. 
Ia Berlin trebuie examinate atent, 
arată ziarul „DIE WELT" din R.F.G. 
Invitația de a desfășura încă din 
acest an consultări privind doctri
nele militare ale fiecărei alianțe, 
dezechilibrele militare și căile de 
a le depăși este interesantă, sporirea 
securității prin dezarmare fiind de 
fapt o temă de strictă actualitate, 
afirmă ziarul.

Cotidianul italian „IL CORRIERE 
DELLA SERA" apreciază că cel mai 
important aspect politic al întîlnirii 
la nivel înalt il constituie faptul că 
țările Tratatului de Ia Varșovia „au 
dorit. în primul rînd, să-și sublinie
ze disponibilitatea largă față de ne
gocieri. în scopul de a avansa mai 
rapid pe calea înțelegerilor de de
zarmare".

„LA REPUBBLICA" consideră că 
adoptarea unui document oficial re
feritor la doctrina de securitate a 
Tratatului de la Varșovia este un 
fapt nou și, într-o anumită privință, 
revoluționar. Prin această hotărire. 
Tratatul de la Varșovia a opus doc
trinei N.A.T.O. propria-i concepție, 
care are în vedere cerințele reci
proce de securitate.

în comunicatul final dat publici
tății Ia încheierea Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, conducătorii acestor țări 
și-au exprimat convingerea că pro
blema fundamentală o constituie 
preîntîmpinarea războiului. scrie 
agenția italiană ANSA.

In această perspectivă, se exprimă 
speranța încheierii neîntîrziate a 
unui acord privind lichidarea tuturor 
rachetelor americane și sovietice cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
lichidarea concomitentă a rachetelor 
operativ-tactice sovietice și ameri
cane din Europa, ratificarea tratate
lor A.B.M. (privind rachetele balis
tice) și eliminarea armelor chimice.

Ziarul spaniol „A.B.C." subliniază 
că rezultatele Consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ confirmă teza 
potrivit căreia in prezent este rin- 
dul Occidentului, deoarece Estul a 
străbătut deja o parte din drum, 
în sensul că a formulat un întreg 
complex de propuneri concrete în 
domeniul dezarmării.

La rindul său, agenția spaniolă 
EFE prezintă. în zece puncte, pro
punerile statelor membre ale Trata
tului de la Varșovia adresate 
N.A.T.O. în legătură cu dezarmarea 
și instaurarea încrederii, pentru so
lutionarea conflictelor regionale.

(Agerpres)

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Miniș
trii de externe ai Israelului și Fran
ței — Shimon Peres și, respectiv, 
Jean-Bernard Raimond — au apre
ciat că o conferință internațională 
privind Orientul Mijlociu ar avea o 
importanță deosebită pentru menți
nerea perspectivelor de pace în re
giune. Aflat în vizită în Israel, mi
nistrul francez a declarat că „o con
ferință internațională este importan
tă chiar dacă va trece mult timp pină 
ce se va putea ajunge la rezultate. 
Conferința ar putea garanta insă că 
perspectivele de pace vor fi menți
nute".

TEL AVIV 2 (Agerpres). —într-o 
declarație difuzată cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la războiul din 
iunie 1967. C.C. al P.C. din Israel 
subliniază că forțele păcii si realis
mului politic se consolidează în tară 
si că a căpătat formă o mișcare de 
masă împotriva războiului din Liban.

din Liban
triotice. ai căror reprezentanți au 
subliniat într-o declarație comună 
că asasinarea fostului premier a fost 
îndreptată în primul rînd împotriva 
liniei patriotice promovate de Rashid 
Karame si că autorii atentatului au 
vrut să lovească în rezistenta împo
triva ocupației israeliene si în uni
tatea Libanului ca stat arab suveran.

Președintele Partidului Socialist 
Progresist. Walid Joumblatt. mișca
rea „Amal", organizații sindicale, di
ferite organizații obștești au con
damnat asasinarea lui Rashid Kara
me. Au condamnat asasinatul și 
adversari politici ai șefului de gu
vern defunct.

ILE DE PRESA
e scurt

VIZITĂ IN R.F.G. Președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia, Todor Jivkov, a început, 
marți, o vizită oficială în R.F. Ger
mania. în aceeași zi — relatează 
agenția B.T.A. — oaspetele s-a în- 
tîlnit cu Richard von Weizsaecker, 
președintele R.F.G.. precum și cu 
Helmut Kohl, cancelarul federal. 
Au fost abordate relațiile bilate
rale, precum și o serie de proble
me majore ale vieții internaționale 
actuale.

LA KREMLIN a avut loc o întll- 
nire între A. Gromiko, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 

U.R.S.S., și o delegație a Consiliu
lui consultativ pentru dezarmare al 
Internaționalei Socialiste, condusă 
de Kalevi Sorsa, președintele con
siliului. El l-a informat pe A. Gro
miko despre vizita delegației sale 
in S.U.A., unde s-a intilnit cu vice
președintele și cu secretarul de 
stat ai S.U.A. pentru a cunoaște 
poziția americană față de proble
mele dezarmării. Acum, a declarat 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem, sint mai importante decît 
oricînd acțiunile vizînd întărirea 
păcii ale tuturor forțelor politice, 
partidelor și organizațiilor care se 
pronunță împotriva războiului.

MITING. Printr-un mare miting, 
desfășurat in centrul Atenei, a luat 
sfîrșit „Decada națională a păcii" 
— importantă manifestare a mili
tanților pentru pace și dezarmare 
din Grecia.

DECLARAȚIE. La încheierea ce
lei de-a cincea lntilniri a experți- 
lor sovietici și americani în pro
blemele controlului asupra arma
mentelor, care a avut loc la Mos
cova, a fost adoptată o declarație 
în care guvernele U.R.S.S. și S.U.A. 
sint chemate să mențină Tratatul 
de apărare antirachetă, relatează 
agenția T.A.S.S. în cadrul unei 
conferințe de presă, participanții la 
întilnire au subliniat că tratatul 
contribuie la întărirea stabilității 
strategice și face posibilă obținerea 
de progrese in direcția limitării 
armamentelor strategice ofensive.

ȘEDINȚA COMISIEI PARLA
MENTARILOR DIN TARILE NOR- 

DICE PENTRU CREAREA UNEI 
ZONE DENUCLEARIZATE in re
giune a aprobat raportul definitiv 
în problema discutată. Referindu-se 
la document, președintele P.S.D. 
din Danemarca, fostul prim-minis
tru danez, Anker Joergenșen, a 
apreciat ci aceasta are o mare în
semnătate pentru promovarea ideii 
unui Nord denuclearizat. El con
semnează punctele de vedere ale 
comisiei privind aspectele juridice 
ale problemei — din zona denu- 
clearizată urmind să facă parte 
Danemarca, Suedia, Norvegia, Fin
landa, Islanda, Groenlanda și Insu
lele Feroe.

PREZIDIUL PARTIDULUI SO
CIAL-DEMOCRAT DIN R.F.G. a 
hotărit in unanimitate alegerea lui 
Willy Brandt în funcția de pre
ședinte de onoare pe viață al aces
tei formațiuni politice. Willy 
Brandt a anunțat, la sfirșitul lunii 
martie, retragerea sa din postul de 

președinte al P.S.D., pe care l-a 
ocupat din 1964. Succesorul său in 
această funcție urmează să fie ales 
la Congresul extraordinar al P.S.D., 
care va începe la 14 iunie.

NUMIRE. Erskine Sandiford a 
depus jurămîntul în calitate de 
prim-ministru al Republicii Barba
dos. Numirea sa în acest post a 
survenit după ce fostul prim-mi- 
nistru, Errol Walton Barrow, a în
cetat din viață la 1 iunie, în virstă 
de 67 de ani.

REVENIRE. Prezidiul Partidului 
Siumut din Groenlanda (de guver- 
nămint) l-a numit din nou pe Jo
nathan Motzfeld președinte al 
partidului și prim-ministru, după 
ce, cu o zi înainte, hotărise ca el 
să fie înlocuit in aceste funcții cu 
ministrul economiei, Lars Emil Jo
hansen — informează agenția 
D.P.A. Motzfeld a asigurat condu
cerea partidului și a guvernului 

din 1979. cind Groenlanda a dobîndit 
autonomie parțială față de Dane
marca.

4,8 MILIOANE CAZURI DE MA
LARIE. Potrivit unui raport al Or
ganizației Mondiale a Sănătății, dat 
publicității la Geneva, numărul ca
zurilor de malarie pe Terra este de 
4,8 milioane, situîndu-se la nivelul 
anului 1985. Boala a fost eradicată 
în oele mai multe țări ale globului. 
Totuși, programul O.M.S. de luptă 
împotriva malariei a fost ineficient 
în unele țări din cauza creșterii re
zistenței țînțarilor la principalele 
substanțe insecticide.

SPECTACOL. Pentru prima dată 
după anul 1974, zilele acestea, o 
trupă de teatru a ciprioților turci 
a trecut „linia verde" pentru a 
prezenta un spectacol ciprioților 
greci. Piesa jucată a fost... „Pacea" 
de Aristofan, scrisă în 421 i.e.n. 
Presa din Nicosia a subliniat sem

nificația deosebită a evenimentu
lui, nu numai pe plan cultural.

GUVERNUL INDIAN a hotărît 
crearea unui Comitet pentru orga
nizarea festivităților consacrate ce
lei de-a 40-a aniversări a proclamă
rii independenței țării și a 100 de 
ani de Ia nașterea Iui Jawaharlal 
Nehru, primul premier al Indiei. 
Evenimentele vor fi sărbătorite la 
15 august și, respectiv, 14 noiem
brie.

LA BORDUL COMPLEXULUI 
ORBITAL „MIR". Cosmonauții so
vietici Iuri Romanenko și Alek
sandr Laveikin iși continuă activi
tatea la bordul complexului orbital 
pilotat „Mir". Marți, ei au efec
tuat un control medical, după care 
acționează pentru punerea la punct 
a metodelor de pilotare a comple
xului prin folosirea stabilizatoare
lor giroscopice și a aparatului de
astroorlentare de inaltă precizie.
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