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RĂSPUNDEREA
ÎN MUNCĂ

„materie primă" a calității
Calitatea este obiectivul de fron

tispiciu al prezentului cincinal. 
Dezvoltarea actuală a țării tre

buie să treacă acest adevărat 
examen de maturitate, pentru ca, 
apoi, să poată înregistra 
muri 
rile 
niind importanța deosebită 
făptuirii acestui obiectiv', 
șui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, arăta 
recent : „Sintem intr-un aseme
nea stadiu de dezvoltare a eco
nomiei românești, incit problema 
calității, a nivelului tehnic, a aplică
rii cuceririlor științei în toate dome
niile devine problema hotărâtoare 
pentru progresul general al econo
miei, al patriei noastre".

Frecventa cu care apare In docu
mentele programatice ale partidului 
cerința unei noi calități, complexita
tea unghiurilor din care este aborda
tă evidențiază importanta cu totul 
deosebită acordată acestei nrobleme 
de maximă însemnătate, constituind 
pentru fiecare organizație de partid, 
pentru fiecare comunist un îndemn 
de a-și mobiliza energiile, astfel 
incit să înscrie noi realizări .în 
această latură esențială a 
lui nostru actual.

Factorii care determină 
activității economice sînt 
Vom evidenția în 
influența, de cele 
tăritoare. pe care 
în muncă asupra 
funcționării ireproșabile a binomului 
calitate-eficientă — baza oricărei ac
tivități competitive. Dacă eficiența, 
spre exemplu, face o medie a ran
damentelor tuturor operațiilor im
plicate de fabricarea unui produs, 
calitatea păstrează nivelul activității 
celei mai scăzute, al operației celei 
mai puțin reușite. Ea nu poate 
realizeze „media", pentru că 
dată în vileag 
cel mai slab, 
beneficieze de 
talpă durabilă, 
tor, dar dacă 
ca lumea și cedează după o sAptfi- 
imînă de purtae. calitatea lui 
poete fi echivalată decit cu acest 
terval în care a putut fi folosit.

Viața unui produs este dată 
punctul său cel mai slab. Oricît 
bune ar fi alte componente, ele 
compensează și nu pot compensa 
nimic calitatea verificată in proce
sul Întrebuințării.

Calitatea se constituie și funcțio
nează după o lege nescrisă a mini
mului, ea se situează la nivelul ele
mentului prezent în cea mai mică 
ni&sură sau al operației executate cel 
mai modest. Este tocmai ceea ce re
liefează cu putere rolul de neînlocuit 
al răspunderii. Pentru că oricite 
structuri ar exista, nimeni și nimic 
nu poate înlocui propria răspundere 
— de importantă hotăritoare — in 
executarea ireproșabilă a unei ope
rații ; conștiința faptului, că întrea
ga investiție socială făcută pentru 
fabricarea unui, produs se sprijină 
la un moment dat pe un punct fix. 
punctul reprezentat de propria 
muncă. Poți, exercitindu-ti cum se 
cuvine profesia, oferi garanții 
plus de valorificare a acestei 
vestitii sau, dimpotrivă, în 
iresponsabil o poți submina sau chiar 
compromite. în cazul acesta, nu mai 
există nici scuza — și ea greu accep
tabilă — că ai irosit propria muncă, 
pentru că în fond ai irosit întreaga 
investiție socială pentru fabricarea 
respectivului produs pînă în acel 
moment ; șl nici consolarea că 
s-ar putea ceva „compensa" printr-o 
muncă mai temeinică depusă a doua
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pectivului proces de producție.

Calitatea este, întotdeauna, rezul
tatul unul efort coordonat depus 
in toate etapele de către toți facto
rii care participă la fabricarea unui 
produs. Dacă intr-un singur punct se 
muncește slab, calitatea este preju
diciată. Răspunderea are. de aceea, 
menirea de a asigura un continuum 
al exigentei, de a stimula efortul 
autentic de ridicare a propriei mun?i 
la condiția performanței și stabi
lității.

Uneori relația calitate — eficientă 
nu este înțeleasă in toate determi- 
natiile sale. Eficienta, dacă nu se 
regăsește, împlinindu-se într-o cali
tate superioară, devine un scop în 
sine și nu poate fi acceptată. Așa 
cum calitatea dobîndită prin munca 
trudnică, dar fără a acoperi, fără a 
valorifica acest efort ar friza gra
tuitatea. Este firesc, este imperios 
necesar ca lucrătorii unei fabrici de 
strunguri, de pildă, să facă tot ce se 
poate omenește pentru a utiliza cit 
mai bine materia primă, cu alte cu
vinte pentru a face cit mai multe 
strunguri din materia primă și a ob
ține, astfel, indici mai înalți de efi
ciență. Ne apare însă tot așa 
limpede că pe această cale nu 
poate merge prea mult : există o 
mită fizică dincolo de care nu 
poate trece. Singura alternativă via
bilă ar fi reproiectarea produsului 
respectiv, ceea ce ar amplifica va
loarea muncii depuse, ajutind-o să 
se împlinească într-o calitate mai 
înaltă. Aceeași materie primă creș
te în valoare dacă beneficiază de o 
reproiectare modernă, de o execuție 
ireproșabilă. Cum insă reproiectarea 
cere un mare efort și de gîndire, și 
de organizare, se recurge adesea la 
soluția, in cazul de fată fără prea 
mari perspective, doar de a econo
misi. Și dacă o echipă. In acest efort 
in întregime lăudabil, consimte să 
facă același strung ani si ani de 
zile, tn timp ce alte firme au produs 
una sau două generații de strunguri 
între timp, atunci respectivul produs, 
prin performantele scăzute, devine 
■inutilizabil. Cinci preocuparea pentru 
eficientă nu este susținută de un 
efort de concepție corespunzător, de 
o investiție de inteligență profesio
nală sau nu este dublată în toate 
momentele de răspunderea pentru 
conservarea calității produsului, 
pentru sporirea acesteia, ea poate 
risca să se transforme în sursă de 
risipă, nu numai a propriei munci, 
ci și a celei. depuse anterior și în
corporate în materia primă ce ur
mează a fi prelucrată.

Același lucru se intîmplă și cînd 
eficienta este văzută în mod Îngust 
doar prin intermediul datelor care 
rezultă de la locul de muncă res
pectiv, fără a lua in calcul și impli
cațiile, pe „circuit", a analiza lucru
rile și cu „ochii" beneficiarului, fără 
a cerceta impactul asupra calității. 
Colectivul unei întreprinderi de fa
bricat hîrtie a propus o soluție care, 
folosind mai putini ingredient!, pă
rea mai avantajoasă economic. Cu 
aceeași cantitate de ingredient! se 
putea fabrica mai multă hirtie. Mă
sura a fost omologată, raportată, 
prinsă intr-un plan de beneficii, 
iar autorii felicitați pentru iniția
tivă. întimplător. ne-a fost dat să 
discutăm și cu beneficiarul. Pierde
rile tehnologice datorate calității 
mai scăzute a hîrtie) erau conside
rabile și ele depășeau cu mult eco
nomiile obținute de producător. Dacă
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Paul DOBRESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Cultura
Cu ani în urmă, cu multi ani în 

urmă, am cunoscut. într-o uzină 
bucureșteană, un muncitor fruntaș. 
Mi-1 recomandase secretarul comi
tetului de partid cu aprecierea „e 
un om cultivat, iși gindește mun
ca". Mi-a plăcut recomandarea și 
m-a incitat. Trebuie să mărturi
sesc însă că. oricită încredere aș 
fi avut in discernămîntul tlnâru- 
lui secretar de partid, nu mi-am 
închipuit că voi intllnl peste un 
sfert de ceas un om cu atîtea cu
noștințe. Am stat mult de vorbă ; 
se mișca atlt de degajat prin 
literatură și filozofie, prin isto
rie și sociologie, prin muzică, 
prin pictură (despre tehnică mi 
se pare inutil să mai spun 
ceva...) incit după vreo două 
ceasuri l-am întrebat nu dacă 
a absolvit o facultate, ci cîte 
facultăți a absolvit, 
zimbit — probabil 
eram primul care „____  __
despre el. „Nici una, am bacalau
reatul"... După care : „Din copilă
rie, urmez cititul... la seral".

Am micul — și. cred, scuzabilul 
— orgoliu profesional de a fi fost 
primul ziarist care a scris despre 
cel ce astăzi este „Erou al Muncii 
Socialiste" ; are o seamă de demni
tăți. se numără printre fruntașii 
vieții noastre publice. Si continuă 
să lucreze în același atelier unde 
l-am întîlnit acum douăzeci de 
ani, și a mai adăugat mii și mii 
de ore „cititului la seral", concer
telor. expozițiilor. Nu ne-am mai 
văzut de un număr de ani — dar, 
nu prea de mult, l-am auzit vor
bind cu un prilej festiv și am fost 
bucuros să recunosc în frazele lui 
cadențele personale, aceeași gîn- 
dire vie. frumoasă. același patos 
retinut care dădea greutate fie
cărei Idei.

Văd. am toate motivele să văd 
In el omul nou. (Pentru că omul 
nou nu este, nu poate fi doar un 
deziderat, doar o ființă către care 

y^năzuim ; el nu este doar o vir-

Vlatcu RADU
(Continuare in pag. a IlI-a)
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institutului nos- 
obținem din re- 
solul și subsolul 
cu conținut scă-

La întreprinderea de construcții navale 
prelucrâri la cald din Drobeta-Turnu Severin se 
înregistrează zilnic ritmuri de producție superioare 
celor prevăzute în grafice. La toate locurile de 
muncă, o atenție deosebită se acordă modernizării 
fluxurilor de fabricație, creșterii productivității mun
cii. Ca urmare a aplicării in practică a măsurilor 
tehnico-organizatorice 
muncii a crescut, față 
anului trecut, cu 21,4 
anului au fost fabricate 
rite tipuri, dintre care 3 - 
7 000 tdw și o șalandă de 
export In stadiu avansat de 
două tancuri de 7 000 tdw, 
600 metri cubi și 400 metri 
pregătiri pentru lansare. (Virgiliu Tătaru).

stabilite, productivitatea 
de aceeași perioadă a 

Ia sută. De la începutul 
și livrate 7 nave de dife- 

două tancuri de cite 
600 metri cubi — la 
execuție se află încă 
Iar la 3 șalande de 
cubi se fac ultimele

EFORT SUSJENUT Șl EFICIENTA 
în valorificarea resurselor minerale
Dezvoltarea economiei naționale In etapa actuală, prepon

derent intensivă, se raportează necondiționat la problema resur
selor. Dacă nu cu mult timp In urmă completarea prin import 
a necesarului de materii prime minerale apărea ca o necesitate 
viabilă, eficientă, in conjunctura actuală — cind pe piața mon
dială se înregistrează fluctuații puternice ale prețurilor, iar 
sursele de aprovizionare sînt tot mai puține — apare pe deplin 
întemeiată măsura de a se acorda o atenție prioritară dezvoltării

bazei proprii de materii prime minerale și resurse energetice. în 
această situație este cu totul justificată orientarea, dată de con
ducerea partidului, de secretarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, ca patrimoniul national de substanțe utile
— chiar in cazul existentei unor resurse cu conținuturi sărace
— să contribuie într-o mai mare măsură decit pină acum la 
satisfacerea cerințelor economiei naționale.

Sub aspect practic, unul dintre elemen
tele care susține realizarea obiectivelor 
propuse în acest domeniu ÎI reprezintă 
apelul, necesar, la ingeniozitate, ia capa
citatea creativă a cercetării de a oferi so
luții noi, eficiente de valorificare a unor 
zăcăminte sărace În substanțe utile sau a 
unor minereuri neconvenționale. Iată și 
motivul pentru care ancheta pe această 
temă își propune să analizeze modul cum 
Institutul de cercetare, inginerie tehnolo
gică, proiectare și producție pentru indus
tria anorganică și metale neferoase acțio
nează pentru scurtarea duratei cercetărilor 
și pentru trecerea imediată la valorificarea 
zăcămintelor de substanțe utile.

Institutul de cercetare, inginerie tehnolo
gică, proiectare și producție pentru indus
tria anorganică și metale neferoase — 
IAMN — din București face parte din 
marea familie a unităților de cercetare care 
aparțin Institutuluf centrai de chimie — 
ICECHIM, îndrumat cu înaltă compe
tență de tovarășa academician doctor 
Inginer Elena Ceaușeseu, savant de largă 
recunoaștere și prețuire internațională. 
Activitatea de cercetare, proiectare și pro
ducție a acestei importante unități de 
cercetare științifică răspunde unor coman-

ȘTIINȚA-
în confruntare 
creatoare cu

Cerințele economiei)

damente majore ale economiei naționale, 
trasate de Congresul al XIII-lea al parti
dului cu privire la reducerea importului de 
produse chimice anorganice și de metale 
neferoase, valorificarea superioară a mate
riilor prime Indigene cu conținuturi scăzu
te de elemente utile. Mai exact, este vorba 
de obținerea, prin efort propriu și din 
resurse proprii, a unor metale rare cu 
priorități deosebite : zirconiu, ■ titan, man- 
gan, wolfram, tantal, niobiu, galiu, seleniu, 
telur, cobalt, crom, nichel etc.

— Fără aceste metale, ne precizează 
fng. Gheorghe Bujgoi. directorul institu
tului, nu se poate concepe dezvoltarea unor 
ramuri industriale de vîrf, ca electronica și

microelectronica, energetica nucleară sau 
industria aerospațială. Se utilizează ' astăzi, 
pe scară mai mare sau mai mifă. o serie 
de materiale noi, cum ar fi ceramici spe
ciale, materiale plastice armate cu fibre, 
cabluri criogenice și conductori speciali 
cu miezuri din diferite substanțe ce conduc 
Ia performanțe deosebite. Au apărut mate
riale compozite din care se fabrică piese 
rezistente la șocuri termice și mecanice 
nemaiîntîlnite. De asemenea, dezvoltarea 
vertiginoasă a chimiei, progresele deosebite 
realizate In sintezele sale de extremă fi
nețe se datoresc In bună măsură cataliza
torilor, acelor „martori mijlocitori" fără de 
care efectuarea unor reacții chimice ar fi 
practic imposibilă sau foarte lungă. Toate 
aceste noi materiale au la bază, intr-o pro
porție mai mare sau mai mică, unele me
tale rare pe care noi, de aproape un dece
niu — aceasta este vîrsta 
tru — ne străduim să le 
surse miniere existente în 
țării, de regulă minereuri 
zut de substanțe utile și chiar din apa mării.

Pentru o producție mare de sfeclă de zahăr

EFECTUAREA EXEMPLARĂ A LUCRĂRILOR OE ÎNTREȚINERE!
Una din culturile de bază la care trebuie să se obțină 

în acest an producții mai mari decit anul trecut este 
sfecla de zahăr. Tinînd seama de. importanta economică 
a acestei plante, cit și de neajunsurile oare au existat 
anul trecut in realizarea producției de sfeclă de zahăr, 
este necesar să se acorde maximă atenție lucrărilor de 
întreținere a culturilor. După ce s-a încheiat prasila I pe 
Întreaga suprafață, a început în toate județele praștia a 
Ii-a. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, 
pină în seara zilei de 2 iunie prasila a II-a manuală la 
sfecla de zahăr a fost efectuată pe 67 la sută din supra
fața planificată, iar cea mecanică pe 40 la sută din su
prafață. Așa cum rezultă din harta alăturată, în unele 
județe s-au obținut rezultate bune atît la prasila ma
nuală. cit si Ia cea mecanică. în altele însă, ca urmare 
a insuficientei preocupări a conducerilor de unități, a 
specialiștilor pentru realizarea riguroasă a programului 
zilnic de întreținere a culturilor, aceste lucrări sînt mult 
rămase în urmă. Este momentul ca echipele de coopera
tori. ceilalți locuitori de la sate care au contractat su
prafețe cu sfeclă de zahăr și alte plante în acord global 
să lucreze zi-lumină la cimp la întreținerea culturilor. 
Suhliniem această necesitate întrucât orice aminare a 
pnașilelor se poate răsfrînge negativ asupra producțiilor.

în afara întreținerii culturilor. în aceste zile sînt în 
actualitate si alte lucrări de cea mai mare importantă 
pentru producția acestui an : strângerea și depozitarea 
furajelor. Pentru efectuarea acestui volum mare de lu
crări în timpul optim este nevoie să participe la muncă 

■ toti cooperatorii și mecanizatorii, practic toți locuitorii 
satelor. In acest scop, organele locale de partid, comite
tele executive ale consiliilor populare comunale, condu
cerile unităților agricole au datoria să acționeze energic 
pentru ca toate formațiile de lucru să iasă zilnic la câmp, 
astfel ca lucrările să fie efectuate la timp și în cele mai 
bune condiții de calitate.
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STADIUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE LA SFECLA DE ZAHAR. Cifrele înscrise pe 
hartă reprezintă, in procente pe județe, in seara silei de 2 iunie, proporția in care a 
fost efectuată cea de-a doua prasilă mecanică la sfecla de zahăr (cifra de sus) și cea 
manuală (cifra de jos). (Date comunicate de Ministerul Agriculturii).

ca necesitate
tualitate. o potentă, o țintă către 
care mergem — el există realmen
te în mijlocul nostru, are întru
chipări concrete. într-o măsură 
sau într-alta, o cantitate de viitor 
intră în aliajul din care este com
pusă personalitatea mai fiecăruia 
dintre noi. In el. în muncitorul 
despre care vorbim, concentrația 
de metal nobil numit „omul nou" 
a atins cotele cele mai de sus. 
Omul nou definit și prin aceea că 
este un om cultivat. în repetate 
rînduri, secretarul general al

Omul a — 
că nu 

gîndea astfel partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. scoțînd în 
relief trăsăturile idealului uman 
către care tindem, ale omului pe 
care îl edifică eforturile susținute 
ale vastului și complexului proces 
educativ-formativ condus de partid, 
a subliniat că el este și omul unei 
înalte culturi. întotdeauna, secre
tarul general al partidului aduce 
in prim-planul atenției corpului 
social necesitatea de a întreprinde 
eforturi susținute pentru a ridica 
nivelul de cultură al tuturor și 
al fiecăruia, ca o condiție indis
pensabilă pentru înaintarea Româ
niei pe noi culmi de progres și 
civilizație. Omul nou nu poate fi 
decit un om

De ce 7
Karl Marx 

cuvinte prea 
produse aici 
său exploatat, 
de a percepe 
a lumii. (Iar 
dimensiune a 
că ar fi zis că el este doar o ju
mătate de om... Pentru că omul —

cult.

a scris o dată cîteva 
triste pentru a fi re- 
despre contemporanul 

lipsit de capacitatea 
dimensiunea estetică 
estetica este doar o 
culturii). Să spunem

pe un picior
de plai

Prin 1917, cind străbătea Vran- 
cea ca ostaș, Mihail Sadoveanu 
scria : ,,E cetatea de piatră a
Moldovei, unde dușmanii au fost 
de curind rupți : sfărimațl și nă- 
praznic bătuți de oștenii noș
tri". Comparația este plină de 
frumusețe. Nu-i vorba despre ,.a 
doua Republică (...)“ a lui Can- 
temir, de ■ „Țara Neagră" a lui 
lorga sau de acel „nod vitaU" 
imaginat de Simion Mehedinți, 
ci de un simbol complex, un fel 
de heraldică a locului.

Mărturisesc cu profundă sin
ceritate că existența ca locuitor 
al ținutului și atitudinea de scri
itor au stat, mereu, sub semnul 
acestei reprezentări luminoase. 
Am crezut că altfel trebuie 
să-mi pregătesc pașii cunoaște
rii. aici, altfel să ascult oamenii 
pămintului. altfel să mă apropii 
de tainicele glăsuiri ale izvoa
relor...

Din marginea acestui prag — 
aducind cu o prispă temeinic 
rostuită — am privit lumea și 
locurile din jur, trecind mirarea

ÎNSEMNĂRI

spre chipul înțelegerii. Ca dova- 
: a mea, 

„Alba-

iar acesta este chiar sensul luptei 
comuniștilor — nu este el însuși, 
nu își poate Împlini destinul dă 
libertate și fericire decît conștien- 
tizindu-și perfect condiția socială, 
politică și economică, decît știind 
exact cine este, de unde vine și 
încotro merge, decît bucurîndu-se 
(și în sensul primar al acestui 
cuvint) de tot ceea ce semenii săi 
au creat, au gindit. Orizontul larg 
de cunoaștere este definitoriu pen
tru omul înaintat al zilelor noas
tre, pentru toti oamenii viitorului.

Cunoaștere care înseamnă una 
sau mai multe profesiuni 
pinite temeinic, cunoaștere 
înseamnă înțelegerea în 
funzime, pe temeiul materialis
mului dialectic și istoric, a pro
ceselor sociale, a amplorii și 
sensului transformărilor din 
lumea contemporană, cunoaștere 
care Înseamnă capacitatea de 

privi lumea Istoric și prospectiv, 
in toate conexiunile sale, așa cum 
numai stăpînirea temeinică a știin
țelor sociale ti-o poate conferi. 
Orizont larg care înseamnă și poe
zie, și astronomie, și pictură, și 
antropologie, și etnografie, și mu
zică — înseamnă, după mult citata 
vorbă a lui Terențiu, că nimic din 
ceea ce este omenesc nu 
străin.

O butadă spune despre 
că este ceea ce îti rămine 
ai uitat tot ce ai citit. Am înte- 
Ies-o foarte bine aflînd cuvintele 
Iui Ibrăileanu : „După Emlnescu, 
Ia noi se iubește altfel." Pentru că 
ea, cultura, se incorporează — cînd 
se Încorporează — în fibrele inti
me ale omului determinîn- 
du-i comportamentul. Ea nu este o 
unealtă sau un computer de care 
te servești fiind ele în afara ta ; 
sau. și mai exact, nu este o pro
teză. ci este o transfuzie de singe.

stă- 
care 
pro-

a

ne este

cultură 
după ce

George-Radu CHIROV1C1
(Continuare in pag. a V-a)

Întîmplări din viața oamenilor 
care salvează vieți omenești m

trebuie să fiți 
— vin lămuririle, 
și mai ales simbă- 
avem mal puține 
Duminica avem

Sîmbătă spre duminică.
— E o seară liniștită, 

constată unul dintre noi. 
De cinci minute n-a sunat 
telefonul !

— Nu 
surprinși 
Sîmbăta 
ta seara 
apeluri,
foarte multe, mai ales in 
a doua parte a zilei, ca să 
nu mai vorbim de noaptea 
dinspre duminică spre luni.

— Se îmbolnăvesc așa, 
brusc, mai mulți oameni 
decit de obicei 7

— Nu aceasta este ex
plicația. Pe de o parte ne 
solicită cei ce, deși bolnavi, 
au tot aminat vizita la 
medic din dorința de a 
petrece sfîrșitul de săp- 
tămînă în familie. Multi 
dintre ei mai pot amina și 
pînă luni dimineața inter
narea, cînd se pot prezenta 
singuri la policlinica de 
care aparțin ; dar apelează 
la calea cea mai comodă 
de pătrundere 
cu salvarea, 
deunăzi la 
avea chiar 
ternare în 
de medicul 
ați chemat 
v-ați dus de dimineață la 
spital 7 „Fiindcă e mai... 
simplu", mi-a răspuns.

Doctorița Marieta Bină 
este și acum indignată de 
comoditatea pacientei. 
„Simplul" în accepția asta 
era o insultă nemeritată la 
adresa oamenilor de la 
„Salvare". De ce să-și 
poarte singură de grijă, să 
se ocupe singură de forma
litățile de internare — s-o 
fi gindit pacienta — cînd

„mama răniților", salvarea, 
o poate suplini fără pro
bleme ?

Dintr-un anumit unghi, 
sîntem tentați să-i dăm 
dreptate și pacientei ; cîți 
dintre noi n-au petrecut 
ore în șir la camera de 
gardă a spitalului aștep
tând să fie internați 7 Cîți 
dintre noi, fără „cunoștințe

spital dă cu sprinteneală 
plapuma la o parte și apare 
îmbrăcată de oraș. Doar 
pantofii cu tocuri ÎI lip
seau I Firește, la spital se 
constată că nu e nevoie de 
internare. „Dați-mi o scu
tire medicală pentru servi
ciu, se tîrguiește ea cu cel 
ce au adus-o, dăruindu-i 
timp din timpul lor și al

| din actuautatea^socialistA^a^ j
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in spital : 
Am fost 

o bolnavă care 
și bilet de ln- 
spital eliberat 

de circă. De ce 
salvarea, șl nu

și relații" In lumea spitalu
lui, n-au fost „uitați" o 
bună bucată de timp, ca 
niște valize, intr-o cămăru
ță de unde glasul cristalin 
al asistentelor se auzea 
limpede și neobosit picu- 
rînd în telefon pe firul cu 
orașul... Dar asta e altă po
veste.

Cert este că, dintr-un 
motiv sau altul, din como
ditatea bolnavului sau din 
lipsa de solicitudine a 
unora dintre cadrele spita
licești, se face apel la 
„Salvare" și cînd trebuie, 
și cind nu trebuie. De 
pildă, cetățeana V.P. din 
Craiova cheamă salvarea 
lntr-un moment tn care cel 
mai banal calmant din 
farmacia casei 
suficient. De
n-are destule argumente 
pentru internare, „bolnava" 
mai inventează cite ceva. 
„Nu mă duceți la spital 7 
Vreau la spital 1“ La auzul 
veștii că va fi dusă la

ar fi fost 
teamă că

bolnavilor într-adevăr bol
navi. „Ne pare rău, salva
rea nu dă scutiri". „Bine, 
duceți-mă acasă, m-am să
turat" — spune, ca o con
cesie. „Cu autobuzul, vă 
rog I". „Vă bateți joc de 
oameni 7 E zece și jumătate 
seara, cum să plec, femeie 
singură, la ora asta, de la 
spital ?“... Dar, ne-am În
trebat, de ce a ținut morțiș 
să plece de-acasă cu salva
rea, cînd știa că, in reali
tate, nu era necesar 7 Răs
punsul n-a fost greu de 
aflat : tracasată de proble
me familiale, femeia vroia 
nițică liniște ; ce și-a spus : 
„ii las pe-ai casei să se 
descurce și mă duc la spi
tal". Astfel de atitudini, cu 
toată compasiunea pentru 
destinele croite strîmb, nu 
pot fi, in nicj un caz, încu
rajate.

Bolnavii de teapa aceasta 
dețin, din păcate, o pon
dere însemnată în rîndul 
celor ce fac apel la „Salva-

re". Și nu numai ei. Sînt o 
sumedenie de abonați ai 
salvării, din categoria co
mozilor. Oameni care chea
mă „Salvarea" fiindcă au 
uitat să-și cumpere medi
camentul cu care se tratea
ză, nu de azi — de ieri. 
Oameni care, în miez de 
noapte, au nevoie de taxi
metru și, chipurile, ajutînd, 
fără succes, echipajul sal
vării să identifice pe cel ce 
i-a chemat (de la telefon 
public, pentru copil in stare 
gravă, chipurile) : „Acu’, 
dacă nu-i găsiți, înseamnă 
că nu v-au așteptat, s-or fi 
dus cu un taxi — ii conso
lează binevoitorul. Dar, 
spuneți-mi, fiindcă tot ve- 
nirăți pînă-n Craiovița, ne 
repezit! și pe mine și pe 
prietenul meu în Cra
iova 7 Ne lăsați In drumul 
dumneavoastră, undeva, în 
centru...". „Simțisem eu că 
acesta era „copilul" bolnav, 
ne spune șoferul de pe 
„Salvare". Dar ce puteam 
să-i fac 7 Le-am zis doar : 
pentru distracția voas
tră, în momentul ăsta poate 
a murit un om...“. Ne în
doim că vorbele lui au 
lovit în locul pe care, con
vențional, îl numim suflet. 
Mai degrabă ne-am aștep
ta ca băieții să repete 
figura cu salvarea ori de 
cite ori vor fi într-o si
tuație asemănătoare. Deși 
remedii s-ar putea găsL 
Poate printr-o colaborare 
mai strânsă cu miliția, care,

Anica FLORESCU 
Nicolae BĂBALAU 
corespondentul „Scînteii

dă, cea mai nouă carte 
aflată in lucru la Editura 
tros“, reprezintă un sincer oma
giu adus oamenilor care au trăit 
pe aceste meleaguri, dîndu-le 
măreție și. fixind in istorie o 
mină inconfundabilă. Timpul 
manului se „rupe" din acel 
gust 1917 — surprinzătoare 
minunată mină a istorici ; 
gust 1917, august 1944 ! — ano
timp al demnității și al voinței 
neclintite,, al credinței 
zdruncinat intr-o 
mare, unită". Viața 
compune din faptele 
vrinceni care, sub conducerea lui 
Vasile Chilian, au alcătuit o a- 
devărată „rețea", acționind pen
tru a trece grupuri de oșteni din 
teritoriul ocupat in Moldova li
beră, acolo unde ȚARA avea 
mare nevoie de brațe vinjoase 
și de suflete dăruite cu iubire 
și curaj.

Am străbătut locurile fixate 
in documentele timpului — sa
tele Burca, Vidra, Tichiris — 
am trecut prin vecinătatea 
Putnei — „coloana vertebrală" 
a Vrancei — am discutat cu unii 
din „bătrinii" așezărilor, urmași 
ai acelora care au luptat și mu
rit pentru pămîntul sfint al pa
triei. De fapt, cine erau perso
najele pe care căutam să mi le 
apropii? Veneau din istorie așa 
cum ar fi coborit de pe fronto
nul unui templu al neamului 
sau ar fi ieșit din carnea de 
bronz a unui basorelief eroic, 
tmi .imaginam o linie dreaptă 
care incepea cu iscusita făurari 
de unelte și ceramică, includea 
oștenii nebiruiți ai lui Ștefan 
cel Mare, ai lui Ion Vodă Vitea
zul, continua cu luptătorii pen
tru Unire, cu demnii apărători 
ai Independenței, pentru a 
ajunge la EI. Era, de asemenea, 
linia ce incepea cu EI, pentru a 
pătrunde timpul de astăzi, in 
care noi toți ne-am asumat cu 
deplin temei Istoria si. in cali
tate de constructori pasionați, 
modificăm geografia spre ferici
rea tuturor,, a urmașilor noștri.

tntr-una din zilele în care 
străbăteam valea Putnei, ascul-

lu- 
ro- 
au-

Și 
au-

de ne- 
România 
cărții se 

citorva

(Continuare în pag. a IV-a)

Traian OLTEANU
(Continuare în pag. a IV-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate in concordanță eu legile țării, eu principiile
in spiritul grijii față de om

Îndrumare mai concretă 
comitetelor de părinți din școli

La indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o scrisoare pri
vind unele nereguli constatate in 
activitatea comitetului cetățeriesa 
de părinți și conducerii Liceului 
economic din Ploiești a fost veri
ficată de activiști ai Comitetului 
Central al partidului, ai Ministe
rului Educației și Învățămîntului, 
împreună cu activiști ai Comitetu
lui județean Prahova al P.C.R., 
•ub îndrumarea secretarului de re
port al C.C. al P.C.R.

După ce se precizează modalita
tea de realizare a veniturilor pro
prii. in raportul de cercetare se 
șubliniază că din aceste fonduri 
ș-au cumpărat materiale de uz 
școlar, s-a organizat o excursie cu 
elevii fruntași, s-au procurat o- 
biecte necesare dezvoltării bazei 
materiale a liceului, internatului 
și cantinei. De asemenea, s-au a- 
chizițlonat unele obiecte care au 
fost donate Casei personalului di
dactic (o stație de amplificare și 
două aspiratoare).

Totodată, în raportul de cerce
tare se precizează că în activitatea 
comitetului cetățenesc de părinți 
s-au constatat și unele deficiențe, 
la care a contribuit, firește, lipsa 
de îndrumare a conducerii liceului 
economic. Astfel, nu a existat o 
evidentă clară a biletelor vindute 
pentru serbările școlare ; distribui
rea invitațiilor pentru serbări și 
colectarea banilor nu ș-au realizat 
direct de către comitetele cetățe
nești de părinți, pe clase, ci de că
tre elevii-casieri din colectivele 
de conducere ale claselor ; numă
rul invitațiilor vindute a fost mai 
mare decit capacitatea sălii în 
care se organizează serbările etc.

Comisia de cenzori nu a mai 
prezentat rapoarte asupra activită
ții financiare a comitetului din

S-a pus ordine în gospodărirea 
localității

Din comuna Breznița Motru, ju
dețul Mehedinți, o scrisoare adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sesiza unele deficiențe din com
portamentul unor cadre de condu
cere ale localității, precum și dife
rite aspecte negativa ale situației 
edilitar-gospodărești a comunei și 
satelor componente, ca și ale acti
vității cooperativei de producție, 
achiziții și desfacere. cît și 
cooperativei agricole de produc
ție. Autorul afirma că neajunsurile 
au fost sesizate organelor locale 
de partid și de Btat, dar că nu 
s-au luat măsurile așteptate.

Din cercetările efectuate de un 
colectiv de activiști ai C.C. al 
P.C.R. șl Comitetului județean de 
partid Mehedinți a rezultat că, în 
cea mat mare parte a lor, afirma
țiile corespund realității. De pildă, 
referindu-sa la gospodărirea loca

O temă „de suflet" pentru acțiunile educative :

BUCURIA DE A FI MAMĂ
Comitetul județean Dimbovița 

al femeilor a întreprins diverse ac
țiuni în sprijinul femeilor, atît în în
deplinirea îndatoririlor de munci
toare destoinice, cit și de soții și 
mame devotate. Cu atît mai mult 
cu cit, pe impunătoarele platforme 
industriale de la Tîrgoviște. Găești, 
Moroni, Titu, Pucioasa sau Fieni, 
există unități economice al căror 
personal muncitor este compus, in 
proporție de peste 60 Ia sută, din 
femei ; iar dacă avem în vedere că 
în învățămint, sănătate, comerț și 
alte sectoare ponderea lor este la 
fel de mare, se poate 
aprecia și mai bine în
semnătatea rolului lor 
în viața eoonomico-so- 
cială a județului.

înflorirea fără pre
cedent, sub toate as
pectele, a orașelor și 
satelor dîmbovițene, 
reflectată în numeroa
sele oonstrucții social- 
culturale ridicate în
deosebi după Congre
sul al IX-lea al parti
dului, oferă un nou 
cadru de viață oame
nilor muncii, familiilor 
lor, confortul unui că
min modern, o am
bianță civilizată. De 
toate acestea, în calita
tea sa de mamă, fe
meia se bucură în mod 
deosebit, cu atît mai 
mult cu cît o modernă 
bază materială este 
destinată importante
lor sarcini legate de 
creșterea și educarea 
tinerei generații în 
plină dezvoltare.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, desfășurăm o 
susținută muncă politico-educativă 
în rîndul femeilor, menită să deter
mine. in rîndul acestora, o atitudine 
înaintată fată de familie, răspundere 
înaltă fată de creșterea $i educarea 
copiilor.

în acest scop, au fost organizate 
acțiuni educative cu a largă arie te
matică, începînd cu popularizarea 
actelor normative, a legilor țării, 
care asigură ocrotirea mamei și co
pilului. șl continuînd cu explicarea 
rolului Important al femeii în socie
tatea noastră. în familie. în cadrul 
simpozioanelor cu teme ca „înfăp
tuirea politicii demografice a parti
dului șl statului nostru". „Familia 
— celula de bază a societății noas
tre". organizate în toate unitățile 
economice, accentul a fost pus pe 
cultivarea respectului pentru familie 
și partenerul de viață, dragostei 
de copii, spiritului de răspundere 
față de familie și de viitorul națiu
nii. Demersul educativ este astfel 
conceput Incit să pună, cu putere, în 
evidență bucuria de a fi mamă, sen
timentul de Împlinire a unei fru
moase îndatoriri patriotice — aceea 
da a lăsa urmași, de a contribui la

1984. De asemenea, cheltuielile care 
nu depășesc suma de 500 lei, apro
bate de președintele comitetului, 
nu au fost raportate și aprobate în 
ședințele trimestriale, ci numai 
o dată pe an, iar comitetul cetățe
nesc de părinți pe liceu nu l-a in
format in mod exact și amănunțit 
pe părinții elevilor asupra activi
tății desfășurate.

Față de cele constatate, s-a re
comandat comitetului cetățepesc 
de părinți de la Liceul economic 
din Ploiești înlocuirea din funcție 
a președintelui comitetului și a pre
ședintelui comisiei de cenzori ; s-a 
hotărit ca Inspectoratul școlar al 
județului Prahova să analizeze, cu 
directorii de școli și consiliul ju
dețean al comitetelor cetățenești de 
părinți, modul In care se aplică în 
toate unitățile de învățămint șl 
educație din teritoriu prevederile 
Decretului 362/1976 și modurile de 
autogospodărire. în același timp, să 
se ia măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii de Îndrumare și control, 
care să prevină, în viitor, încălca
rea legislației și exagerările in 
ceea ce privește constituirea și 
folosirea fondurilor comitetelor ce
tățenești de părinți. Casa persona
lului didactic din Ploiești urmează 
să restituie liceului economic o- 
biectele primite ca donație din 
partea comitetului cetățenesc de 
părinți, iar la liceul economic să 
se organizeze o adunare generală 
a organizației de bază care să ana
lizeze modul de aplicare a preve
derilor Decretului 362/1976 și să 
se stabilească măsuri pentru pre
venirea încălcării acestor prevederi 
legale. în acest cadru, să se atragă 
atenția, .pentru x lipsurile manifes
tate, membrilor biroului organiza
ției de bază și ai conducerii liceu
lui.

lității, în raportul de cercetare se 
arată că drumul comunal care lea
gă satele componente este denive
lat, șanțurile și zona șoselei — 
neîntreținute ; podul nou a fost 
dat în folosință fără balustrade 
și nu s-au efectuat lucrările de ni
velare în jur. în satul Coșovăț 
există un magazin Bătesc de peste 
3 ani, neterminat, și folosit... ca 
magazie de ambalaje, deși cetățe
nii au contribuit cu bani și muncă 
la construcția acestuia. Pe de altă 
parte, Ia magazinele cooperativei 
de producție, achiziții și desface
re a mărfurilor s-a constatat dezor
dine și lipsă de preocupare pentru 
diferite probleme ale aprovizionă
rii populației, deficiențe de care se 
face vinovat președintele coopera
tivei.

Prin verificarea sesizării privind 
cooperativa agricolă de producție,

asigurarea tinereții poporului nostru, 
în același timp au fost analizate 

și combătute tendințele și manifes
tările de ușurință, egoism și comodi
tate ale unor familii, care, din motive 
superficiale se lipsesc de fericirea 
de a avea copii. Comitetele și comi
siile de femei au organizat dezbateri 
publice în localități și unități econo
mice, în instituții sanitare ale unor 
cazuri deosebite, ce pun in evidență 
consecințele abaterilor de la legile 
statului nostru, efectele dăunătoare 
ale avortului asupra stării de sănă
tate a femeilor. De o deosebită au

diență s-au bucurat. In această pri
vință, conferințele avind ca teme 
„Sarcina și sănătatea femeii", „Con
secințele nefaste ale avortului pro
vocat", „Să creștem copii sănătoși", 
„Bucuria de a fi mamă", completate 
cu filme documentare. în cadrul clu
burilor „Femina" din orașe și comu
ne, precum și din unitățile cu per
sonal preponderent feminin, funcțio
nează cercuri intitulate „Școala ti
nerilor căsătoriți". „Sfatul mamei 
către tinerele fete". „Femeia și fa
milia", „Cercul de educație sani
tară", unde se organizează cicluri de 
lecții, expuneri și dialoguri cu me
dici, juriști, psihologi și pedagogi pe 
probleme de educație igienico-sani- 
tară, educare și dezvoltare a senti
mentului matern, a răspunderii co
mune a soților față de copii. Grija 
deosebită față de sănătatea femeîi- 
mame a constituit — și va constitui 
în continuare — tema întregii serii de 
acțiuni care au vizat aplicarea noilor 
reglementări privind metodologia 
asistenței medicale a femeii gravide, 
depistarea și tratarea unor boli ge
netice și a altor afecțiuni care îm
piedică graviditatea «au dezvoltarea 
normală a sarcinii. 

ș-au constatat șl aici lipsuri In or
ganizarea producției, a muncii, 
precum și abuzuri ale conducerii 
acesteia. în raportul de cercetare se 
subliniază astfel că, drept urmare 
a nerespectării tehnologiilor, în 
anul 1986 s-a obținut la inul de 
ulei numai 120 kg la hectar, iar pe 
3 ha cultivate cu legume, lingă 
ferma zootehnică, doar 3 220 kg 
varză la ha și 2 400 kg sfeclă roșie. 
Se mai menționează că nu există o 
evidență clară a loturilor în folo
sință, că o suprafață de 57 hectare 
teren, situată pe pante nemecani- 
zabile, a rămas, pur și simplu, ne
cultivată.

După cum se vede, cadrele de con
ducere ale cooperative! agricole nu 
erau preocupate de realizarea sar
cinilor de plan, de buna organizare 
a activității pentru a-și onora 
funcțiile ce le-au fost încredințate, 
în schimb, încâlcind disciplina de 
plan și contractuală, președintele și 
contabilul-șef al C.A.P. au aprobat 
vînzarea, direct din unitate, către 
unele persoane, a circa 10 000 pui, 
ceea ce reprezintă aproape 27 Ia 
sută din efectivul rulat.

Pe baza celor constatate, secreta
riatul comitetului județean de par
tid a stabilit măsuri corespunză
toare : s-au executat reparațiile Ia 
drumul comunal șl s-a asigurat 
darea In folosință a magazinului 
din satul Coșovăț. Pentru abate

Ripostă fermă
Conducerea partidului nostru, to

varășul Nicolae Ceaușescu perso
nal au atras atenția în nenumă
rate rinduri asupra cinstei Irepro
șabile pe care trebuie să o mani
feste cadrele de conducere ale uni
tăților in raportarea cifrelor de 
plan. Nișrespectarea adevărului în 
Informările statistice prezentate 
are implicații nefaste pentru eco
nomia națională, întrucit se contea
ză pe cantități de produse care în 
realitate nu există, provocind ine
vitabilele perturbații. Ca să nu 
mal vorbim de aspectul moral — 
Incompatibilitatea calității de co
munist, de conducător de unitate 
cu neadevărul. Și totuși, faptele a- 
rată că mai sînt cazuri cind con
ducătorii unor unități abdică de la 
aceste principii și cerințe elementa
re, recurgînd la dezinformări. Este 
situația relatată intr-o scrisoare 
privind practici ale conducerii în
treprinderii de osii șl boghiuri Balș.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost dată 
spre rezolvare președintelui Con
siliului Central de Control Munci
toresc al Activității Econoniice și 
Sociale.. La verificări au partici
pat activiști ai C.C. al P.C.R. și ai 
Comitetului județean Olt al P.C.R. 
Din cercetările Întreprinse, din 
discuțiile organizate la nivelul 
conducerii întreprinderii, a secții
lor și din verificarea documente
lor a rezultat că în luna noiem
brie 1986 s-a raportat, nerespec- 
tindu-se prevederile legale, un nu
măr de 772 de boghiuri care nu 
erau executate integral și nu în
truneau condițiile pentru a fi pro-

Brigăzi complexe, constituite din 
medici, juriști, cadre didactice, acti
viști de partid, urmăresc modul în 
care se aplică prevederile legale pri
vitoare la ocrotirea mamei și copilu
lui, asigurarea condițiilor adecvate 
viitoarelor mame la locul de muncă, 
în vederea îmbunătățirii asistenței 
sanitare, comitetul județean al fe
meilor și comisiile de femei din în
treprinderi au efectuat, periodic, 
controale în secțiile de pediatrie, 
maternități, creșe și grădinițe, inter
venind cu măsuri operative atunci 
cind acestea s-au impus. Comitetele 

de sprijin, echipele de 
control formate din 
femei sînt o prezență 
activă In aceste insti
tuții, experiența lor 
de gospodine și mame 
fiind pusă, cu genero
zitate, în slujba îmbu
nătățirii continue a 
condițiilor pentru ca 
celor mici să nu Ie 
lipsească nimic, iar 
timpul petrecut la 
creșă și grădiniță să se 
constituie într-un pri
lej de a forma și edu
ca fragedele vlăstare 
ale familiilor în care 
ambii părinți mun
cesc.

Rezultatele .activității 
noastre iși găsesc ex
presie în indicatorii de 
creștere a natalității. A 
crescut, de asemenea, 
numărul căsătoriilor 
încheiate și — fapt 
îmbucurător — divor
țurile sînt tot mai pu
ține.

Sintem pe deplin conștiente însă 
că este mult loc pentru mai bine în 
activitatea noastră. De aceea sîntem 
hotărîte să acționăm cu șl mai multă 
energie pentru implicarea mai pro
fundă a comisiilor și comitetelor de 
femei în îmbunătățirea activității 
acelor instituții cărora le revine sar
cina de a sprijini femeia-mamă — 
îndeosebi instituțiile de ocrotire a 
sănătății, comerț, prestări de ser
vicii. De asemenea, comisiile de fe
mei din unitățile economice trebuie 
să-și diversifice formele de educație 
civică și sanitară a tinerelor familii, 
a tinerelor mame, de pregătire a ce
lor necăsătorite pentru viata de fa
milie.

Dorim ca toate aceste eforturi să 
se materializeze în creșterea mai ac
centuată a natalității in județ, să 
contribuie mai eficient la creșterea 
și educarea unei generații de copii 
sănătoși și viguroși, cetățeni de 

r mîine ai patriei noastre socialiste.
Ioana PĂUN
președinta Comitetului Județean 
Dîmbovița al femeilor 

rile Înregistrate . au fost eliberați 
din funcții și sancționați pe linie 
de partid președintele cooperativei 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor, vicepreședintele consi
liului popular comunal, precum șl 
președintele, contabilul-șef și ingl- 
nerul-șef al C.A.P. din localitate ; 
s-a atras atenția secretarului comi
tetului comunal de partid (care se 
află de puțină vreme în funcție) șl 
conducerilor direcției generale agri
cole și U.J.C.A.P. Secretariatul co
mitetului județean de partid a 
format un colectiv, alcătuit din 
activiști de partid șl de stat, care 
să acorde sprijinul necesar comite
tului comunal de partid și consiliu
lui popular în îndeplinirea obliga
țiilor ce le revin.

Desigur, sint măsuri de natură să 
pună ordine în gospodărirea locali
tății. Dar, așa cum rezultă din 
lectura scrisorii și a raportului de 
cercetare, lipsurile respective nu 
sint de o săptămînă-două, ci au, 
din păcate, stagii îndelungate. Tre
buia oare să se aștepte scrisoarea 
adresată conducerii partidului, șl 
analiza Întreprinsă de colectivul de 
activiști ai C.C. al P.C.R. pentru ca 
să se adopte, în sfîrșit, măsuri șl 
programe de înlăturare a deficien
țelor 7 Mai ales că acestea fuseseră 
semnalate anterior forurilor lo
cale.

dezinformării
ducție-marfă Industrială. De altfel, 
din verificări a rezultat că 
și în luna ianuarie 1986 s-au ra
portat, în aceleași condiții, alte 237 
boghiuri ca producție-marfă. Abia 
la finele anului 1986 întreprinde
rea de osii și boghiuri Balș a ra
portat corect producția-marfă in
dustrială pe anul respectiv, pen
tru darea de seamă statistică defi
nitivă.

în urma neregulilor constatate, 
Comitetul județean de partid Olt 
și conducerea Ministerului Indus
triei de Utilaj Greu au hotărit 
eliberarea din funcție a di
rectorului tehnic și de produc
ție — Nițescu Constantin, precum 
și a șefului secției de boghiuri — 
Fănuță Paul ; sancționarea admi
nistrativă a contabilului-șef, șefu
lui serviciului plan, directorului 
fabricii de boghiuri, șefului servi
ciului control tehnic de calitate șl 
a directorului întreprinderii. Au 
fost sancționate pe linie de partid 
cu „vot de blam" diferite cadre de 
conducere, intre care directorul, 
directorul tehnic, contabilul-șef. și 
cu „mustrare" secretarul comitetu
lui de partid care este' și președin
tele C.O.M.

Concluziile asupra aspectelor 
constatate și măsurile luate au fost 
dezbătute in biroul Comitetului 
județean Olt al P.C.R., precum și 
în ședința comună a C.O.M. al în
treprinderii. a comitetelor de 
partid, sindicat șl U.T.C., birourilor 
comitetelor de partid pe fabrici și 
a conducerilor secțiilor,

Neculai ROSCA
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In aceste zile, pe Litoral
Prin oficiile județene de turism 

Si întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante — București se 
pot procura bilete pentru petrece
rea concediului sau a citorva zile 
de neuitat într-una din frumoasele 
stațiuni ale Litoralului. Prin ace
iași organizatori de turism au loc 
și excursii cu trenul pe Litoral.

Important de reținut este faptul 
că. în această perioadă, oaspeții 
Litoralului beneficiază de cazare și 
masă la tarife reduse. De aseme
nea. li se oferă numeroase și atrac
tive posibilități de a-si petrece în 
mod plăcut si util timpul liber : 
excursii pe Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, tn Delta Dunării șl 
la obiectivele turistice din zonă, 
terenuri sportive, parcuri de dis
tracții. partide de pescuit si altele.

în serviciul
Pe străzile din Vaslui și-au 

făcut apariția, de cîtva timp, niște 
tricicluri pe care le vezi stre- 
curindu-se cu ușurință printre ma
șini și pietoni. Economicoase, ele 
transportă de la cetățeni spre cen
trele de reparații ale cooperativei 
„Avîntul*  diverse. aparate grele și 
de dimensiuni mai mari, electrocas- 
nice și de uz gospodăresc, pe care, 
după intervențiile necesare, le duc 
înapoi la domiciliul clienților. Un 
serviciu care scutește cetățeanul de 
efort și-i economisește timpul.

Și un alt fapt de dată recentă. 
Este de-ajuns să formezi numărul de 
telefon 115 14 — la care răspunde 
dispeceratul central al I.J.P.I.P.S. 
pentru prestări servicii la domici
liu — să-ți dai numele, adresa și să 
spui ce ai de reparat, transportat ori 
verificat, pentru ca, Intr-un termen 
scurt, echipa de meșteri autorizată 
să sosească pentru a efectua repa
rațiile solicitate.

Noi activități la dispoziția 
locuitorilor. Sint doar două as_ 
pecte din activitatea de diversificare 
și modernizare a serviciilor, de adap
tare la cerințele populației. De reți
nut că, pînă nu de mult, la Vaslui, 
volumul acestora era foarte scăzut.

— într-adevăr, in afară de unită
țile de strictă necesitate — frizerii, 
cizmării, croitorie, coafură, tîmplă- 
rii, reparații radio-tv, cetățeanul nu 
prea găsea altele — ne spune Ștefan 
Ghețău, președintele Cooperativei 
meșteșugărești „Avîntul". Cind aveai 
de reparat, de exemplu, ochelari sau 
de umplut bricheta trebuia să mergi 
la Iași ori in altă parte. Unitatea 
noastră, înființată în 1980. a fost 
profilată, de la început, pe prestări 
servicii și a adus o pronunțată și 
binevenită diversificare în sfera 
acestora. Volumul acestora s-a du
blat, pe municipiu.

în rindurile partidului
-cei mai buni dintre cei buni

întreprinderea nr. 2 din Brașov 
— unitate reprezentativă a industriei 
construcțiilor de mașini din țara 
noastră. Nu-i prea îndepărtată vre
mea cind in această unitate existau 
unele secții a căror activitate nu se 
ridica la nivelul celor mai multe, 
adică a fruntașelor. Analiza apro
fundată Întreprinsă de comitetul de 
partid a scos la iveală necesitatea 
îmbunătățirii substanțiale a activită
ții organizațiilor de bază din aceste 
secții. în acest sens, în planul de 
măsuri politico-organizatorioe adop
tat în vederea ridicării tuturor sec
țiilor la nivelul celor fruntașe, o 
atenție deosebită s-a acordat întări
rii numerice și calitative a organiza
țiilor de bază. Creșterea lună de lună 
a numărului membrilor de partid a 
fost însoțită de o sporită exigență 
față de buna lor pregătire, față de 
calitățile politice și profesionale, de 
spiritul revoluționar și devotamentul 
lor în muncă. Concomitent cu mate
rializarea aoestor preocupări, In toa
te secțiile s-a resimțit un suflu nou, 
dinamic și mobilizator, o atitudine 
militantă, combativă izvorită din 
conștiința necesității îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan. Re
zultatele concrete au început să 
apară treptat, treptat

Exemplul înfățișat — unul dintre 
multele care 6e pot da din munici
piul Brașov — demonstrează faptul 
că activitatea de primire tn partid 
nu constituie un scop în sine, ci 
ea trebuie să determine creșterea 
forței de acțiune și de tnrîurire a 
organizațiilor de partid, sporirea ca
pacității lor de a asigura condu
cerea politică, de a cuprinde și so
luționa problemele care apar neîn
trerupt in cadrul colectivelor da 
muncă.

Toemai pornind de Ia rolul da 
forță politică oonducătoare al parti
dului în întregul său. precum și al 
fiecărei organizații de bază in parte, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat la Plenara Comitetului Cen
tral din 24—25 martie : „Trebuie să 
acționăm ca, în continuare, in rîn
dul partidului să intre cei mai buni 
oameni ai muncii din toate sectoa
rele de activitate, care, prin în
treaga lor activitate, demonstrează 
nu numai atașamentul fată de cauza 
socialismului — pentru că întregul 
popor demonstrează acest lucru — 
dar demonstrează că sint gata, in
tri nd in rîndurile Partidului Comu
nist Român, forța politică conducă
toare a națiunii, să-și asume răs
punderea de a depune o activitate 
mai intensă în unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii, ale în
tregii națiuni pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului".

Brașovul, puternic centru economic 
și cultural al țârii, se caracterizează 
printr-o mare complexitate și di
versitate a profilului unităților eco
nomice. de învățămint, știință, cul
tură. ocrotire a sănătății, social-edi- 
litare etc. Așa cum ne relatează 
tovarășul Constantin Faina, secretar 
al comitetului municipal de partid, 
ținind seama de aceste trăsături, 
activitatea de primire in partid con

cetățeanului — cu solicitudine și
Interlocutorul ne Informează des

pre serviciile noi oferite populației : 
diverse confecții metalice și din lemn 
pentru gospodărie, tapițerie, jaluzele, 
huse, galerii și perdele, ceasuri elec
tronice, reparații de uz casnic, ti- 
nichigerie, auto-service, curățat co
voare, haine, lenjerie etc. Recent, 
s-a înființat o curățătorie chimică 
rapidă cu două centre de primire, 
o curățătorie cu autoservire, dotată 
cu mai multe mașini automate de 
spălat, storcător si uscător. într-un 
singur an spălătoria chimică și-a du

Tnsemnări din municipiul Vaslui

blat volumul de lucrări oferite popu
lației. De asemenea, la secția in- 
cărcări-descărcări s-a înființat o ac
tivitate de servicii gospodărești : 
cărat mobilier, bătut covoare, mutat, 
grădinărit, iar în complexul de pe 
str. Călugăreni 42 s-a deschis un 
centru special pentru achiziționări, 
recondiționări și revînzări de bunuri 
de folosință îndelungată, ca mobi
lier, televizoare, aparate de radio, 
autoturisme, frigidere, mașini de 
spălat și de cusut. Există preocu
pări, în continuare, pentru diversi
ficarea activităților prestatoare de 
servicii, cit și de ridicare a calității 
acestora, pentru modernizarea spați
ilor. De remarcat că noile profiluri 
ce vor lua ființă au fost sugerate 
de cetățeni în cadrul „Tribunei de
mocrației", al inttlnirilor deputaților 
cu alegătorii : reparații de căru
cioare pentru copii, de jucării și pă
puși, montat și reparat automate de 
scară, servicii de supravegheat copii 
în grupuri, închirieri de echipament 
sportiv și turism, gimnastică de în
treținere și recuperare, confecțio- 

stituie una dintre temele constante 
ale instructajelor, îndrumărilor, ana
lizelor, ale activității de pe teren a 
membrilor comitetului municipal de 
partid. Indiferent de specificul 
unității, primează preocupările pen
tru calitatea celor primiți în partid, 
pentru asigurarea preponderenței 
elementului muncitoresc, a unei pro
porții judicioase a femeilor. Totodată, 
se acordă atenție pregătirii temei
nice a tinerilor te solicită primirea 
în partid, în cadrul organizațiilor 
U.T.C., s-a generalizat practica în
credințării de sarcini înainte și după 
semnarea „Angajamentului solemn", 
se manifestă grijă față de felul în 
care evoluează noii membri de 
partid.

Activitatea desfășurată de comite
tele de partid și organizațiile de 
bază din municipiu pune în evidență 
aspecte ale unei experiențe fruc
tuoase. precum și un mod de a

Din experiența 
Comitetului municipal 

de partid Brașov

acționa care — tn majoritatea cazu
rilor — preîntîmpină neajunsurile 
sau le lichidează cu fermitate atunci 
cind se produc. Astfel, comisia or
ganizatorică și de cadre a comite
tului de partid de la întreprinderea 
de autocamioane se îngrijește siste
matic de primirea în partid, oonsi- 
derînd această activitate drept una 
dintre cele mai importante sarcini 
ale sale. Pe baza situației existente 
in colectivele de muncă, a voinței 
exprimate de cei care solicită să 
intre în rindurile partidului, se în
tocmesc studii privind compoziția 
organizațiilor de partid și posibili
tățile de întărire a lor numerică și 
calitativă ; lunar se analizează per
spectiva nominală și situația primi
rii in partid, făcindu-se organiza
țiilor de bază recomandările ne
cesare. Secretarul adjunct cu pro
blemele organizatorice al comitetu
lui de partid din întreprindere. loan 
Cicorschi, ne spune că a fost in
trodusă practica unor intîlniri cu 
viitorii membri de partid, prilej cu 
care acestora li se prezintă preve
derile Statutului P.C.R., îndeosebi cu 
privire la drepturile și îndatoririle 
membrilor de partid, democrația in
ternă de partid, preocupările or
ganizațiilor de partid pentru Înfăp
tuirea obiectivelor economioe. . Țoți 
cei în cauză sint cuprinși în învățâ- 
mintul politico-ideologic de partid, 
primesc -anumite sarcjni de a căror 
îndeplinire raportează periodic, sint 
incluși in oomponența unor colective 
care efectuează analize, studii, se 
preocupă de rezolvarea anumitor 
probleme eoonomice. sociale de la 
locul lor de muncă. Ei sînt invitați 
la adunările generale în care se 
prezintă rezultatele muncii colecti
velor respective.

La nivelul întregului municipiu 
și. îndeosebi, tn unitățile în care 
femeile dețin o pondere însemnată 

nări, montări și întreținere da cap
tatoare și instalații solare ș.a.

Rezultate bune, dar nu la 
nivelul Cerințelor. Dintr"«n re
prezentativ și cuprinzător ghid al 
prestărilor de servicii puse la dis
poziția populației de Uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșugă
rești reținem că in municipiul Vas
lui sint organizate 210 activități. 
In afară de cooperativa aminti
tă, iși mai desfășoară activitatea 

altele două : „Unirea meșteșugari

lor" șl „Constructorul", cu profiluri 
oarecum diferite. O pondere însem
nată, in prestările de servicii, au și 
întreprinderea județeană de gospo
dărire comunală și locativă. Direcția 
județeană de poștă și telecomunicații, 
întreprinderea județeană de produc
ție industrială și prestări de servicii.

— în anul precedent, aceste uni
tăți au prestat un volum de servicii 
de peste 225 milioane lei, cu aproape 
30 milioane peste prevederi, reve
nind cite 3 560 lei de fiecare locui
tor, precizează Vasile Pruteanu, prim- 
vicepreședinte al consiliului popu
lar municipal. în total, populația a 
beneficiat de serviciile a peste 300 
de unități prestatoare. Trebuie să 
recunoaștem insă, în mod autocritic, 
că sîntem departe de sarcina stabi
lită ca, pînă în 1990, valoarea pres
tărilor de servicii pe o persoană să 
ajungă la peste 8 000 de Iei. Iată de 
ce sporirea volumului serviciilor 
constituie pentru noi utr obiectiv de 
cea mai mare importanță.

în acest an, volumul prestărilor de 
servicii va spori, în cadrul muni
cipiului, cu aproape 8# la sută față 

în cadrul colectivelor de oameni ai 
muncii, primirea acestora în partid 
este una din cele mai importante 
preocupări, Tovarășa Dumitra Ar
delean. secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea de arti
cole tehnice de cauciuc, menționează 
că primirea sistematică în partid a 
unui mare număr de femei, care au 
dovedit prin întreaga lor activi
tate că merită din plin această înaltă 
cinste, a făcut ca numărul lor să 
reprezinte acum o pondere de 57 la 
sută in totalul membrilor de partid. 
Calitățile profesionale, morale și po
litice ale acestora au întărit orga
nizațiile de bază, au contribuit ca 
lună de lună întreprinderea să-și 
îndeplinească și depășească planul 
la toți indicatorii, ocupind In pre
zent un ioc fruntaș in întrecerea 
socialistă pe ramură. Atunci cind 
activitatea de primire în partid a 
fost neglijată de unele organizații 
de bază, cum sînt cele de la eboșare 
și vulcanizare, măsurile adoptate 
de comitetul de partid, sprijinul 
concret acordat birourilor organiza
țiilor respective au creat premisele 
îmbunătățirii muncii.

Unele comitete de partid, cum 
este cel de la Trustul de antrepriză 
generală de construcții industriale, 
iși desfășoară activitatea în condiții 
deosebite. în cazul respectiv fiind 
vorba de o mare dispersare a șan
tierelor pe tot cuprinsul județului 
Brașov și chiar în afara lui. Ținind 
seama de tendința unor birouri ale 
organizațiilor de bază de a neglija 
activitatea de primire în partid la 
unele puncte de lucru mai îndepăr
tate și cu condiții mai dificile, s-a 
acționat pentru a se combate această 
atitudine și pentru a se asigura toc
mai în aceste locuri o compoziție de 
partid corespunzătoare. Pretutindeni, 
șantierul trebuie să fie o școală a 
educației comuniste, iar greutățile 
lui inerente, multiplele probleme ce 
se cer rezolvate — tot atitea prile
juri de verificare a calităților poli
tice, profesionale și morale ale viito
rilor membri de partid. Maistrul 
constructor Ion Vlad, secretarul co
mitetului de partid de la acest 
trust, este preocupat de faptul că în 
anumite organizații de bază, precum 
aceea de la secția de produse indus
triale. unii membri de partid primiți 
din rîndul organizației U.T.C. nu-și 
mai fac simțit rolul lor în organiza
țiile din care provin. Fără îndoială, 
este o situație anormală. Tocmai de 
aceea, este obligatoriu ca tinerii 
membri de partid să contribuie sub
stanțial la activitatea organizați^'! 
U.T.C. din care, conform prevede
rilor statutare, continuă să facă 
'părtei '

Un exemplu de Îmbinare a calită
ții de membru al partidului și de 
utecist ni-1 oferă activitatea de la 
Facultatea de mecanică a Universi
tății din Brașov. Tovarășa Rodica 
Ghimbășanu, secretar al comitetului 
de partid, ne arată că rezultatele 
bune dobindite de -cadrele didactice 
și studenți — locul I pe țară între 
facultățile cu profil tehnic și nu
meroase premii la concursurile pro
fesionale de nivel republican — se 
datoresc și impulsului dat de munca 
de educare și primire In partid, care 
a stimulat puternic și a dinamizat 
viața studențească. Sînt primiți în 
partid cei mai buni studenți, îndeo
sebi din anii III și IV, adică cel 
formați in cadrul colectivelor și care 
se pregătesc să intre peste puțin 
timp în producție. Semnificativ pen
tru aspectul calitativ al acestui pro
ces este și faptul că in rindul mem
brilor de partid se înregistrează la 
examene cel mai mare procentaj al 
notelor de 9 și 10.

Cei mai buni oameni ai muncii — 
în rindurile partidului, constituie o 
cerință a vieții și dezvoltării socie
tății noastre. Acest proces neîntre
rupt. revoluționar întărește neoonte- 
nit forța centrului vital al națiunii 
noastre socialiste, contribuie la do- 
bindirea unor noi și însemnate 
realizări In anul de deosebită sem
nificație politică al Conferinței Na
ționale a partidului.

Gh. ATANASIU 
Nicolae MOCANII 
corespondentul „Scinteii"

operativitate
de 1986, urmind ca, pînă Ia finele 
cincinalului, acesta să crească de 
peste două ori și jumătate. Ce di
recții sint urmărite ?

— Mai întîi, ne explică interlocu
torul, o diversificare și mai accen
tuată a acestora, in așa fel Incit să 
răspundă mai bine tuturor cerințe
lor, tuturor categoriilor de cetățeni 
și, totodată, specificului local. Apoi, o 
sporire sensibilă a calității prestă
rilor, promptitudine în execuție, 
pentru a satisface exigențele mereu 
crescinde ale populației. în acest 
sens, vom acționa mai hotărit și pe 
o scară mai largă pentru ridicarea 
continuă a nivelului profesional al 
lucrătorilor, creșterea răspunderii, a 
gradului lor de solicitudine, de ser
vire corectă, civilizată.

Măsurile preconizate sint fără în
doială binevenite. Considerăm însă 
că, in același timp, consiliul popular 
municipal, ca și unitățile de profil 
vor trebui să acorde o mal mare 
atenție consultării, sugestiilor și pro
punerilor cetățenilor, rezolvării ope
rative a așteptărilor acestora. Să dăm 
un singur exemplu. Numeroși cetă
țeni au cerut în ultima vreme să se 
acorde o mal mare atenție bunei 
organizări și funcționări a unităților 
speciale pentru întreținerea și repa
rarea locuințelor. Cele înființate în 
cadrul întreprinderii județene de 
gospodărire comunală șl locativă și 
al cooperativei „Constructorul", deși 
și-au amplificat volumul lucrărilor, 
nu răspund încă, în măsura cuve
nită, cerințelor populației. Vor tre
bui să fie Întărite echipele din 
aceste unități cu un număr mai 
mare de meșteri și muncitori cali
ficați, cu care să se poată inten
sifica lucrările de întreținere în mod 
corespunzător a fondului locativ șl 
să se efectueze prompt și de calitate 
reparațiile solicitate de cetățeni.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii*
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ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSELOR 

- un mecanism organizatoric modern care 
trebuie aplicat în toate unitățile economice «o

Intr-un articol precedent („Scînteia" din 3 iunie a.c.) a fost prezen
tat modul concret in care s-a acționat la întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat din Timișoara pentru implementarea sistemului de 
asigurare a calității, arătîndu-se că pină in prezent au fost parcurse 
două etape importante : prima, referitoare la elaborarea unei concepții 
generale de proiectare a sistemului, și a doua, de evaluare complexă a 
calității produselor. O concluzie importantă care s-a desprins pină acum

este aceea că efectuarea evaluării calității „în sens invers procesului de 
producție“ (in ordinea produs final-subansambluri-repere-componente de 
la furnizori) a asigurat valorificarea imediată a unor constatări, înțe
legerea legăturii logice intre efecte și cauze și perfectarea unor meto
dologii de lucru și proceduri de control ce vor fi utilizate și in viitor 
pentru evaluarea globală a eficienței măsurilor de perfecționare a 
calității.

Oțelăria electrică de la întreprinderea de mașini grele București Foto : E. Dlchiseanu

DECI, SE POATE!
Mutații importante și în tehnică, 

dar și în gîndirea oamenilor
Iată citeva din soluțiile deosebit 

da utile ce au putut fi aplicate ime
diat. cu efecte dintre cele mai bune 
asupra calității produselor : genera
lizarea reglajului și controlului final 
de calitate cu „rezervă de precizie" 
de 30—50 la sută în raport cu per
formanțele garantate beneficiarilor 
prin contract ; automatizarea com
pletă a operațiilor de verificare 
metrologică finală (realizarea prin 
autoutilare a unor instalații de eta- 
lonare ce încorporează mijloace de 
tehnică de calcul, instalații care se 
livrează, astăzi, și la export) ; tri
plarea capacităților de încercare-pro- 
bare a produselor și a unor suban
sambluri în cadrul laboratoarelor de 
probe de tip și încercări de fiabili
tate (se apreciază că pină în 1990 tre
buie realizată încă o dublare a capa
cității acestor laboratoare-cheie ale 
unui sistem de asigurare a calității) ; 
modificarea unor soluții constructi
ve, de protecție și de ambalaj ale 
produselor expediate prin transport 
la mare distanță ; perfecționarea unor 
tehnologii de execuție care nu asi
gurau capabili ta tea prescrisă a fa
bricației etc.

Nu mai puțin importante s-au do
vedit a fi cîștigurile pe planul mo
dificării unor concepții învechite, dar 
adine înrădăcinate, ale anumitor 
specialiști sau factori de conducere 
ai proceselor de producție. Bună
oară. părerea destul de răspîndită 
la început, potrivit căreia perfecțio
narea calității produselor depinde în 
special de îmbunătățirea calității 
materialelor și componentelor primi
te de la furnizori are astăzi puțini 
susținători, întrucît a devenit evi
dent că în interiorul întreprinderii 
pot fi și trebuie aplicate majorita
tea acțiunilor colective. De aseme
nea. acum este aproape unanim ac
ceptată ideea că — în etapa urmă
toare — determinantă este perfec
ționarea tehnologiilor de execuție și 
control a subansamblurilor și repe
relor, în raport cu direcția, conside
rată cîndva prioritară, a reproiec- 
tării constructive a produselor.

Dar cele mai importante rezul
tate ale etapei încheiate sînt o se

Rezultate, învățăminte, concluzii
Cu ce cîștig, cu ce învățăminte 

s-au ales cei care au lucrat la im
plementarea pină acum a sistemului 
de asigurare a calității la întreprin
derea timișoreană ? Să consemnăm, 
succint, cîteva opinii :

• „Se poate spune că preocupările
în acest domeniu au determinat un 
suflu nou, au adus un aer proaspăt 
în activitatea întreprinderii. Ca efect 
al aplicării unor măsuri de ridicare 
a calității fabricației stabilite cu 
prilejul implementării sistemului, am 
reușit să realizăm în devans unele 
din obiectivele propuse, printre care 
exportul primelor 100 000 de contoa
re monofazate într-o țară mediu 
dezvoltată industrial, introducerea in 
fabricația curentă a unei serii uni
tare de echipamente pentru reglajul 
și verificarea contoarelor mono și 
trifazate, exportul unei linii de mon
taj a contoarelor monofazate și chiar 
exportul complex al unor sisteme 
de fabricație, verificare și întreți
nere a contoarelor monofazate. In 
condițiile în care, în comparație cu
1985. în acest an producția-marfă va 
fi cu 23 la sută mai mare, exportul 
va fi cu 45 la sută mai ridicat. De
sigur, rezultatele bune obținute la 
indicatorii cantitativi nu ar fi sa-

Să vorbim serios despre cal și căruță
9

pensionar, 
la herghelia

Medicul veterinar, 
Gheorghe Nicolae de 
Rușețu, județul Buzău, remarca cu 
amărăciune că, în ciuda faptului că 
în România interesul pentru cal 
este în creștere, se scrie mai mult 
despre iepuri, nutrii, capre, rațe, 
porumbei, deși există în țara noas
tră herghelii și stațiuni de cercetare 
a calului, cu realizări notabile. Ne
glijat pe nedrept o bună perioadă de 
timp, calul a trăit și s-a perpetuat 
In herghelii, păstrîndu-și trăsătu
rile, îmbunătățindu-și performan
țele morfobiologice. România, cu- 
prinzind toate formele de relief 
într-un sistem armonios, și-a creat 
de-a lungul sutelor de ani rasele 
de cai de care avea nevoie. Pentru 
fiecare provincie o varietate, pen
tru fiecare unitate de relief o rasă. 
S-au format astfel calul Ialomițean, 
Transilvan, Dobrogean, Moldove
nesc, rasele huțul, ghidran, lipițan.

Calul revine in actualitate. Nu la 
pas, ci la galop 1 Fapt determinat 
în principal și de criza energetică 
mondială care îți impune să fii mal 
cumpănit cu mașinile și tractoare
le. Cu alte cuvinte, dacă ai nevoie 
de doi cai putere ca să duci gunoiul 
și sămînța pe cîmp, să prășești la 
vie, să cari paiele și cocenii, să faci 
3—4 curse la siloz, nu folosi o sută 
de cai putere cu motorină sau ben
zină, ci doar doi cal adevărați. 
„Dar să fie de Rușețu", precizează 
Gheorghe Nicolae. Firescul „Da’ de 
ce ?“ își află răspunsul aici la Ru
șețu. La herghelia Rușețu, în 1985, 
după o muncă de ameliorare și 
selecție de 35 de ani, s-a acordat 
brevetul de invenție pentru noua 
rasă de cabaline „Semigreul româ
nesc". O rasă să nu-i spunem idea
lă, ci, mai modest, potrivită nevoi
lor agriculturii noastre. Denumi
rea este parțial înșelătoare. Nu 
este un cal masiv, precum 
„ardenezul" sau „Vladimir", ci un 
cal suplu, puternic și nu chiar foar
te pretențios la hrană și adăpost.

O cursă cu obstacole care a durat 
35 de ani. Astfel ar putea fi sinte
tizată munca plină de pasiune și 
dragoste nedezmințită față de cal 
depusă de micul colectiv de la Ru
șețu pentru obținerea „Semigreu
lui românesc". Cu atît mai mult cu 
cît startul în această cursă s-a dat 

de ce să nu spunem lucrurilor 

rie de concluzii care arată limpede 
ce trebuie făcut in etapa urmă
toare :

a) introducerea sistemului de asi
gurare a calității este strîns legată 
de acțiunea de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției. Astfel, analizîndu-se calitatea 
fabricației și calitatea produselor, au 
putut fi stabilite, pe baze obiective, 
„punctele critice" și măsurile de 
ordin tehnic, tehnologic și organiza
toric ce trebuie aplicate pentru mo
dernizarea de ansamblu a activității 
economice.

b) implementarea sistemului de 
asigurare a calității nu ridică pro
bleme deosebite in planul finanțării 
(ai costurilor), deoarece, pe de o par
te, multe dintre acțiuni necesită un 
efort numai în domeniul proiectării 
(în special tehnologice), iar, pe de 
altă parte, costurile unor reechipări 
pentru perfecționarea tehnologiilor 
de execuție și control se suportă în 
mod firesc din fondurile de moder
nizare și investiții ale întreprinde
rii ; altfel spus, nu este necesară o 
finanțare specială, ci o utilizare efi
cientă a fondurilor existente.

c) sistemul de asigurare a calității 
se conturează a fi, cel puțin în ca
zul I.A.E.M. — Timișoara, una din
tre cele mai eficiente investiții (deci 
nu o „cheltuială", ci o „investiție" cu 
o recuperare rapidă și efecte eco
nomice majore) ; în mod deosebit 
s-a dovedit, în toate măsurile apli
cate, că nu există nici o contradic
ție „calitate-productivitate", ci dim
potrivă, în toate aplicațiile, perfec
ționarea calității a adus — conco
mitent — și reduceri ale manope
rei ; mai mult, factorii de condu
cere ai I.A.E.M. — Timișoara apre
ciază astăzi că perfecționarea cali
tății fabricației reperelor și suban
samblurilor va reprezenta, în viitor, 
principala cale de obținere a unor 
sporuri substanțiale de productivi
tate prin mecanizarea și automati
zarea unor operații tehnologice, eli
minarea situațiilor de instabilitate a 
calității materialelor, componentelor, 
reperelor.

tlsfăcătoare dacă nu ar fi fost însoțite 
de creșterea eficienței activității eco
nomice. Bunăoară. în măsură hotă- 
rîtoare datorită ridicării calității pro
duselor. cheltuielile la 1 000 lei pro-

Aspect de la întreprinderea de matrița și piese din fontă din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita
Foto : Sandu Cristian

pe nume — pe furiș, într-o perioa
dă cind majoritatea unităților agri
cole scoseseră calul din calculele 
economice și, mai grav, de pe lis
ta... rației de furaje. în această 
perioadă, despre care Gheorghe 
Nicolae nu vrea să-și mai amin
tească, paralel cu o susținută și 
tenace muncă de cercetare pentru 
obținerea și omologarea noii raSe 
de cabaline, a trebuit să fie „cra
vașate" fenomenele birocratice și 
mai ales mentalitățile greșite care 
strîngeau calul în chingi nejusti
ficate.

— După multe eforturi și cău
tări, a venit și satisfacția vieții

Pornind de la „Semigreul românesc", realizare 
importantă a hergheliei Rușețu, județul Buzău

mele — omologarea „Semigreului 
românesc", ne spune Gheorghe 
Nicolae. în această perioadă, deloc 
ușoară pentru colectivul nostru, 
nu ne-am simțit însă niciodată 
singuri. Ne-am încumetat să nu 
renunțăm la o temă de cercetare 
atît de generoasă, îngrijorați fiind 
de soarta cabalinelor împuținate 
de cel de-al doilea război mon
dial, de calitatea efectivelor de 
cai de tracțiune. Nu au lipsit nici 
momentele de cumpănă, cînd, cum 
se știe, cailor li se refuza dreptul 
la existență în fața ofensivei me
canizării agriculturii. După Con
gresul al IX-lea al partidului, 
care a deschis cea mai glorioasă 
epocă din istoria patriei, demer
sul cercetării științifice românești 
a intrat pe făgașul unor mari îm
pliniri, inclusiv munca noastră, a 
colectivului restrîns de cercetători, 
dispersat în hergheliile Rușețu- 
Slobozia și Beclean-Bonțida.

Cei mai buni continuă. Pe par
cursul cercetărilor, numărul parti- 
cipanților la „cursă" a scăzut. Pri
mele generații de „Semigreu" s-au 
stabilizat cu adevărat în 1969 la 
herghelia Rușețu și apoi la Bon- 
țida, colectivele de aici adueîn- 
du-șl o importantă contribuție la 

ducție-marfă sînt in acest an cu 
16,3 la sută mai reduse decît în 1984, 
productivitatea muncii crește cu 39,7 
la sută, iar beneficiile cu 81,3 la 
sută." (dr. ing. Gheorghe Târpe, di
rectorul întreprinderii).
• „înainte se arăta cu degetul 

spre C.T.C. ori de cîte ori apărea un 
defect de calitate. Acum fiecare se 
simte implicat, își cunoaște răspun
derile care îi revin, e dispus la co
laborare pentru eliminarea oricăror 
cauze care pot determina abateri de 
la calitatea stabilită. Și mai ales în
țeleg utilitatea probelor și controa
lelor ca parte integrantă a tehnolo
giei de lucru. Așa s-a ajuns, de 
pildă, ca laboratorul de încercări de 
tip și fiabilitate să fie triplat, ca 
spațiu, dotare și număr de personal, 
urmînd ca în perioada următoare să 
asistăm la încă o dublare" (ing. 
Carmen Bența, șefa laboratorului de 
încercări de-tip și fiabilitate).
• „Pentru Institutul Național de 

Metrologie. experiența colaborării 
cu I.A.E.M. — Timișoara a avut 
citeva efecte directe importante. 
Astfel, un set întreg de cercetări 
anterioare și metode de control

Urmează pasul decisiv
Sînt primele evaluări, primele re

zultate. Dar, cum se spune, greul 
abia acum începe, o dată cu intrarea 
in cea de-a treia etapă, planificată 
a se desfășura în perioada 1987— 
1990, și care constă în proiectarea 
de amănunt și generalizată a siste
mului de asigurare a calității. Este 
etapa cea mai importantă prin im
plicațiile și volumul de muncă, în 
care se urmărește reproiectarea 
„reper cu reper și cotă cu cotă" a 
tuturor tehnologiilor de control și 
— dacă se dovedește necesar — și 
a unor tehnologii de execuție in 
scopul realizării unui proces tehno
logic stabil, menit să garanteze ca
litatea înaltă a produselor. Direcțiile 
de acțiune necesare au în vedere : 
reproiectarea documentației con
structive a produselor, în direcția 
introducerii alocării statistice a tole
ranțelor de execuție, în concordanță 
cu capabilitatea reală a fabricației 
(ceea ce asigură optimizarea relației 
cost-calitate și realismul soluțiilor

„Scinteia" își propune ca, in continuare, să țină la curent cititorii 
Interesați cu desfășurarea acțiunii de implementare a sistemului de asi
gurare a calității la întreprinderea timișoreană, cu convingerea că expe
riența acumulată aici poate oferi repere sigure pentru extinderea și 
generalizarea preocupărilor in acest domeniu.

Comeliu CÂRLAN 
Cezar IOANA

obținerea noii rase de cabaline, cu 
performanțe deosebite la tracțiune 
și perfect adaptată condițiilor pe
doclimatice și orografice ale țării 
noastre. Prin crearea „Semigreu
lui românesc" s-a răspuns solici
tărilor tot mai insistente privind 
găsirea unor soluții optime și ra
pide de refacere a efectivelor de 
cabaline pentru tracțiune, care să 
completeze forța mecanică. Prac
tic, acest cal, care trage de 4 ori 
propria sa greutate, a atins perfor
manțe aproape incredibile. Con
cret, la proba de supraîncărcare, 
cînd aveau doar cîte 3 ani, Anda- 
luza și Ada au tras cîte 3 remorci 

încărcate cu piatră, în greutate de 
19165 kilograme, iar Avram, Bu
cura, Alzacea, Bard, Anda, Alianța, 
Bocuța și Amiral cîte 18 000 kilo
grame.

Schiță pentru un viitor portret. 
„Semigreul românesc" înseamnă de 
fapt două tipuri — unul cu talia 
mai mare și o linie mai elegantă, 
fiindcă printre strămoși este și tră
pașul; celălalt, mai armonios la 
înfățișare, dar cu talie mai mică 
și viteză mai mare, fiindcă tatăl 
său este calul Ialomițean. Carac
teristicile definitorii : corp parale
lipipedic, torace adine și larg, cru
pa dublă și puternică, fluierul 
scurt și compact. Așa cum rezultă 
și din fișa tehnică de brevetare, 
acest cal s-a format prin încru
cișări sistematice între rasa arde- 
nez și rasele trăpaș, ialomițean. 
Furioso, North-Star și lipițan, con
tinuate prin reproducția „în sine" 
a populației constituite. Capacita
tea energetică, testată prin probe 
de tracțiune — grea și ușoară — 
se dovedește remarcabilă. recor
durile medii de viteză fiind de 
8,92 Km/h și. respectiv, 21,88 km/h. 
înhămat individual la căruță, un 
cal de 3 ani a tractat la pas, pe 
drum de pămînt și distanța de 10 
kilometri, o greutate de 1 500— 

s-au experimentat la proporțiile 
unei fabricații de serie mare și au 
fost perfecționate și pregătite pen
tru a fi aplicate in cadrul unor 
viitoare colaborări cu alte întreprin
deri producătoare. Apreciem că, pe 
viitor, activitatea de cercetare-pro- 
iectare a sistemelor de asigurare a 
calității mijloacelor de măsurare va 
fi o activitate cu caracter perma
nent în profilul de preocupări al in
stitutului. Concret, pentru anul 1988, 
ne propunem să realizăm un sistem 
de asigurare a calității microproduc- 
ției de mijloace de măsurare de 
înaltă pretizie, realizate în serii mici 
de institutul nostru. Cea mai impor
tantă valorificare a experienței că
pătate o considerăm însă a fi rele
varea unor deficiențe sau scăpări în 
activitatea de control a organelor de 
resort — Institutul Național de Me
trologie, Inspecția Metrologiei de 
Stat, inspectoratele județene. Ca ur
mare, avem în prezent in proiectare 
un „Sistem de asigurare a calității 
mijloacelor de măsurare", care ur
mează să fie pus în aplicare în anul 
viitor" (ing. Paul Joița, cercetător 
la Institutul Național de Metrologie).

generalizarea sistemului
de proiectare) ; analiza capabilității 
reale a utilajelor și a echipării cu 
S.D.V.-uri, aplicarea unor măsuri 
corective și definitivarea tehnolo
giilor de control ; organizarea unor 
experimente de tip „serie-zero" 
pentru controlul global al rezultate
lor acțiunii de proiectare a tehnolo
giilor de execuție și control pe fie
care utilaj și reper ; organizarea 
anuală a unor experimente globale 
de tip „serie-zero" asupra efectelor 
cumulate Ia nivelul produsului final.

Acest program de lucru, aflat în 
desfășurare, reprezintă desigur un 
efort deloc neglijabil pentru com
partimentul de proiectare tehnolo
gică și necesită o colaborare activă 
a compartimentelor C.T.C., proiec- 
tare-produse și a secțiilor de pro
ducție. Dar de pe acum există o ex
periență cîștigată, oamenii s-au con
vins de avantajele sistemului și ac
ționează unitar pentru ducerea la 
bun sfîrșit a măsurilor stabilite.

2 000 kg. Noua rasă este destul de 
precoce, la virsta de 3 ani tinere
tul realizînd 96—98 la sută din 
dezvoltarea adultului. Fiecare din 
cei 264 de armăsari destinați mon
tei poate produce cîte 25 de mînjl 
pe an, la care se adaugă valoarea 
de ameliorare de circa 5 000 lei, 
prin sporirea capacității de muncă. 
Se estimează, astfel, un efect eco
nomic anual al noii rase de peste 
33 milioane lei.

Schimbarea mentalității față de 
calul de tracțiune se impune de la 
sine. Conform programului județu
lui Buzău de dezvoltare a transpor
tului cu atelaje, în actualul cincinal 

se prevede ca în cadrul a două uni
tăți specializate și al cooperative
lor agricole de producție să se 
realizeze începînd din 1987 cite 
600 de căruțe de diferite tipuri și 
utilități, astfel incit pînă in 1990 
fiecare unitate agricolă din jude
țul Buzău să dispună de cel puțin 
60 de atelaje. Se preconizează ast
fel reducerea cu cel puțin 50 la 
sută a volumului de transport cu 
mijloace auto. Cum e și firesc, în 
această perioadă va spori direct 
proporțional și numărul cailor și 
al boilor de muncă. Totodată, se 
află în plină desfășurare un am
plu program de ameliorare a 
populației de cabaline din județul 
Buzău, herghelia Rușețu fiind pe 
deplin integrată în această acțiu
ne. Reținem însă o precizare a 
medicului veterinar Gheorghe Ni
colae : „Dincolo de aspectele teh
nice ale ameliorării, se impune 
schimbarea mentalității greșite 
față de calul de tracțiune, care se 
mai manifestă încă în rîndul con
ducătorilor unităților agricole. 
Calul nu trăiește și nu se dezvol
tă cu ce rămîne de la... masa ce
lorlalte animale. El are nevoie și 
de furaje specifice, cum sînt ovă
zul, dughia și lucerna. Bunul gos
podar găsește soluții și pentru

CITEVA MĂSURI PRACTICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII
DE VALORIFICARE A FIERULUI VECHI

într-un șir de articole publicate în 
primăvara acestui an în ziarul „Scîn- 
teia" au fost prezentate rezultatele 
unor investigații asupra modului în 
care se înfăptuiește Programul pri
vind măsurile de îmbunătățire a gra
dului de prelucrare și a calității fie
rului vechi pentru producția de oțel, 
în perioada 1987—1990, adoptat de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

După apariția articolelor respecti
va au sosit la redacție mai multe 
scrisori în care factori de resort din 
unele unități vizate au prezentat 
măsurile pe care au considerat ne
cesar să le adopte pentru remedie
rea neajunsurilor constatate. Astfel, 
în scrisoarea primită din partea în
treprinderii de utilaj de transport, 
din str. Avrig nr. 29 București, care 
poartă semnăturile secretarului co
mitetului de partid. Șt. Horvath, și 
a directorului. Ionel Dicu. se arată :

„Comitetul de partid și conducerea 
întreprinderii au luat următoarele 
măsuri : deplasarea la secția Ber- 
ceni a I.R.V.M.R. București a mem
brilor comitetului de partid și ai bi
roului executiv al consiliului oame
nilor muncii care au analizat la fata 
locului gravele abateri săvîrșite de 
personalul nostru ; reactualizarea Și 
completarea ordinului conducerii în
treprinderii cu privire la recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale 
refolosibile ; prelucrarea cazului de 
indisciplină cu tot personalul mun
citor din întreprindere ; organizarea 
de colective de delegați la nivel de 
întreprindere, care s-au deplasat în 
secții, sedii centrale și coloane dis
locate, luînd măsuri pe linia sortării 
și predării corespunzătoare a mate
rialelor refolosibile rezultate atît din 
procesul de producție, cît și din scoa
terea din funcțiune a fondurilor 
fixe, precum și pe linia reciclării 
prin recondiționare a pieselor și sub- 
ansamblelor. De asemenea, s-au re- 
inventariat toate locurile de depozi
tare a materialelor refolosibile, care 
au fost dotate cu conteinere inscrip
ționate vizibil pe tipuri sortimentale 
și s-au reinstruit gestionarii cu obli
gațiile legale privind evidența cir
culației materialelor refolosibile. Cei. 
vinovați au fost sancționați potrivit 
legii.

Considerăm că in urma acestor 
măsuri și a altora pe care le avem 
în vedere a fi luate in continuare 
nu vor mai avea loc astfel de aba
teri nedorite și păgubitoare".

Un răspuns clar și angajant au tri
mis redacției președintele consi
liului oamenilor muncii. Ștefan Blă- 
nariu, și președintele biroului exe
cutiv al consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea mecanică 
Roman.

„Asupra aspectelor relatate în ar
ticolul publicat in „Scînteia" nu in
sistăm — se spune in scrisoare — 
deoarece apreciem obiectivitatea și 
justețea celor semnalate și conside
răm util și constructiv să vă pre
zentăm măsurile pe care le-am luat 
pentru urgenta intrare in legalitate 
și ordine a activității de colectare și 
valorificare a resurselor refolosibile.

La apariția articolului in ziarul 
„Scinteia", acesta a fost prelucrat in 
toate colectivele de muncă cu întreg 
personalul muncitor al întreprinderii, 
in vederea creării unei opinii de 
masă și pentru'stimularea unor pro
puneri și sugestii pentru ca această 
activitate să fie trațata permanent la 

asemenea culturi, fără să afecteze 
furajarea celorlalte specii de ani
male".

Revigorarea unor meserii tradi
ționale. După cum lesne se poate 
constata, producerea căruțelor, a 
harnașamentelor asigură pe de o 
parte valorificarea superioară a 
masei lemnoase și a resturilor de 
toval, iar pe de alta dezvoltarea 
sectoarelor-anexă din unitățile 
agricole cooperatiste, cu efecte 
notabile în bugetul acestora. Ar
gumente în acest sens oferă C.A.P. 
Padina, Smeeni, Gherăseni, Raco- 
vițeni, Bozioru, Siriu, Cărpiniștea, 
Calvini ș.a. Deja în multe comu
ne unde meșterii în construirea 
căruțelor și a hamurilor au fost 
redescoperiți. s-au înființat sec
toare specializate. De asemenea, 
la Asociația economică intercoope- 
ratistă Rimnicu Sărat s-a creat o 
adevărată secție de producere a 
căruțelor, cu flux tehnologic, vi- 
zîndu-se diversificarea tipurilor 
pentru a satisface cit mai bine 
transporturile din cimp, din zo
otehnie, cele de furaje etc.

în ultimii ani, ca urmare a mă
surilor și acțiunilor întreprinse de 
organele de partid și de cele agri
cole din județul Buzău, atenția ce 
se acordă de către unitățile coope
ratiste acestei probleme a sporit 
considerabil. Un număr tot mai 
mare de cooperative agricole își 
sporesc efectivele de animale de 
muncă, le repartizează îngrijitori
lor, cărora le acordă o retribuție 
suplimentară. Conducătorii de ate
laje primesc stimulente anuale 
pentru creșterea tineretului caba
lin de tracțiune. Se creează ast
fel premise sigure ca nevoile de 
transport intern din fiecare uni
tate agricolă să fie acoperite pină 
în 1990 în întregime, prin mij
loace proprii.

în final să reținem că interesul 
pentru „Semigreul românesc", 
noua rasă de cabaline realizată la 
Rușețu, este în continuă creștere, 
iar prețul unui astfel de cal a 
ajuns la 47 000 lei și mulți dintre 
cei care-1 văd... cum trage-n ham 
spun că valorează mai mult. 

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii

nivelul importanței rezultate din do
cumentele de stat și de partid. Ca 
urmare a analizei atente care s-a fă
cut, programul existent a fost com
pletat cu măsuri concrete, cu terme
ne și responsabilități, care să con
ducă la eliminarea deficiențelor ce 
mai persistau in această activitate. 
In esență, au fost luate măsuri de 
completare a dotării secțiilor și ate
lierelor cu conteinere speciale, mar
cate pe destinații, pentru colectarea 
tuturor sorturilor de materiale me
talice și a fost pus la punct meca
nismul de predare a acestora la gos
podăria de șpan sau la depozitele 
întreprinderii. S-au reparat și repus 
in parametri mașinile de sfărimat

span și au fost reinstruite toate co
lectivele de oameni ai muncii care au 
sarcini pe linia colectării, valorifică
rii și refolosirii materialelor refolosi
bile. Depozitul de fier vechi de la 
turnătoria de fontă a făcut obiectul 
unui program special, pentru ca pină 
la sfîrșitul lunii iunie a.c. să se nor
malizeze situația și la acest depozit. Pe 
lingă aceste măsuri, au fost stabilite 
responsabilități pentru fiecare mem
bru al biroului executiv al consiliu
lui oamenilor muncii, care în activi
tatea de îndrumare și sprijin pe care 
o acordă secțiilor de care răspunde 
să aibă permanent în vedere și să 
se preocupe de buna desfășurare a 
colectării și valorificării materialelor 
refolosibile".

Din păcate, sînt și unități, între 
care întreprinderea de mașini grele, 
întreprinderea de ventilatoare, între
prinderea de pompe, toate din Capi
tală, întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole și întreprinderea 
„Electroputere" din Craiova, care nu 
și-au exprimat pină acum — potrivit 
Legii presei — punctele de vedere în 
legătură cu aspectele constatate. De
sigur, ne propunem ca în investigații 
ulterioare să urmărim și in aceste 
unități cum s-au înlăturat neajun
surile semnalate și cum s-au rezol
vat problemele ridicate. De altfel, in 
conformitate cu programul stabilit

EFORT SUSȚINUT Șl EFICIENȚĂ
(Urmare din pag. I)

Așa cum aveam să ne convingem, 
sarcinile acestei importante unități 
de cercetare sint clare și precise. Ele 
au fost și mai limpede conturate de 
secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitei efectuate în institut 
în urmă cu aproape cinci ani. cînd 
pentru activitatea de cercetare, in
ginerie tehnologică, proiectare și 
producția de mic tonaj din domeniul 
chimiei anorganice și metalurgiei ne
feroase au fost stabilite obiective și 
direcții de acțiune dintre cele mai 
importante. Despre unele din reali
zările acestui colectiv ne vorbește 
ing. Petre Potop — director adjunct 
științific al institutului.

— Nu există domeniu important în 
chimia anorganică și metalurgia ne
feroasă în care institutul să nu fi 
fost implicat. Sîntem prezent! cu fi
liale și colective de cercetare pe toa
te platformele industriale de profil 
din țară. La Baia Mare, la Copșa 
Mică, la Zlat.na. Slatina sau Tîmă- 
veni specialiștii noștri, în strînsă 
conlucrare cu cei din unitățile pro
ductive, contribuie la extragerea, 
practic din „piatră seacă" — aceasta 
este poate expresia cea mai potrivită 
— a unor metale rare sau compuși 
ai acestora de importanță covîrși- 
toare pentru dezvoltarea unor teh
nici și industrii de vîrf. Am utilizat 
pentru aceasta tehnologii performan
te. de ultimă oră, cum ar fi proce
deele de clorurare la tempera
turi ridicate, obținerea și pu
rificarea metalelor in condiții de vid 
înaintat și presiuni ridicate, topirea 
metalelor și obținerea aliajelor în 
cuptoare cu flux de electroni sau în 
cuptoare cu electrozi consumabili, 
extracția lichid-lichid, reduceri me- 
talo-termice șl altele. Repet, sînt 
tehnologii noi, neconvenționale, pe 
care am reușit să le adaptăm la ti
purile necesare de materii prime, la 
utilajele produse în țară, unele din
tre ele chiar în cadrul I.A.M.N. în 
acest fel. minereurile sărace în sub
stanțe utile au putut deveni compe
titive, prin progresul tehnologiilor 
de prelucrare, cu minereurile mai 
bogate.

— Vă rugăm să exemplificați.
— Unul din rezultatele deosebite 

ale institutului constă în finalizarea 
cercetărilor privind obținerea zirco- 
niului și aliajelor sale — atît de ne
cesare energeticii nucleare — cît și 
a titanului și aliajelor de titan — 
fără de care nu se poate vorbi de 
o industrie aeronautică modernă — 
prin prelucrarea unor nisipuri alu
vionare cu conținut de numai unu la 
sută și chiar mai mic de substanțe 
utile. Pe baza acestor cercetări este 
în curs de realizare o instalație in
dustrială, fapt ce ne va situa printre 
puținele țări ce produc asemenea 
metale rare. Tot ca o realizare 
de prestigiu menționez procedeul ce 
a permis valorificarea seleniului și 
teluruiui, metale disperse existente 
în minereurile cuprifere, prelucrind 
pentru aceasta nămolurile provenite 
din industria acidului sulfuric sau 
din electroliza cuprului. Aceste cer
cetări sînt concretizate acum în in
stalații pe platforma Combinatului 
metalurgio de metale neferoase din 
Baia Mare, asigurindu-se în acest 
fel materialele necesare industriei 
electronice. Și tot referindu-mă la 
metale disperse, doresc să consemnez 
efortul permanent de valorificare a 
minereurilor complexe poliminerale 

de conducerea partidului și cu re
glementările legale, importante răs
punderi în asigurarea ordinii și dis
ciplinei în domeniul gospodăririi ma
terialelor refolosibile revin și foru- ’ 
rilor de resort ale unităților econo
mice, organelor locale de partid și 
de stat.

Cum se știe, investigațiile în urma 
cărora au fost publicate articolele 
respective au fost efectuate împreu
nă cu specialiști ai Centralei pentru 
valorificarea materialelor refolosibile 
din București. Recent, din partea 
acestei centrale am primit la redac
ție o scrisoare care sintetizează con
statările rezultate din anchetele 
„Scînteii", precizindu-se :

„Pentru toate neregulile constatate , 
și semnalate in articolele publicate în 
ziarul „Scînteia", ca de altfel și in 
celelalte acțiuni de control organi
zate la nivelul Ministerului Aprovi
zionării și al centralei de speciali
tate, s-au aplicat amenzi celor vi
novați, s-a atras serios atenția con
ducerilor unităților și centralelor tu
telare, iar măsurile ce trebuie în
treprinse pentru îmbunătățirea acti
vității in acest domeniu au fost dis
cutate în organele de conducere co
lectivă.

Ca urmare a acestei acțiuni și a 
intensificării controalelor în toate 
unitățile economice se constată că, în 
prezent, livrările de materiale refo
losibile metalice prezintă o îmbună
tățire substanțială a gradului de pre
lucrare și a calității acestora. De 
asemenea, în majoritatea întreprin
derilor industriale menținerea in 
funcțiune și utilizarea la capacitate a 
utilajelor și instalațiilor de prelucra
re — foarfece hidraulice, prese de 
balotat tablă, prese de brichetat etc. 
— a devenit o preocupare constantă 
a specialiștilor și muncitorilor.

Centrala de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile, ca 
factor principal în organizarea șl ■ 
dirijarea acestei activități, avînd la 
bază rezultatele obținute in ultima 
perioadă, consideră acțiunea între
prinsă de redacția ziarului „Scînteia" 
deosebit de utilă, contribignd la îm
bunătățirea reală a acestei activități".

Este bine dacă lucrurile intră pe 
făgașul firesc. De aceea, ziarul „Scîn
teia" va urmări și mai departe cum 
se acționează în întreprinderi, cum 
este respectată legea, ce preocupări 
există pentru îmbunătățirea activită
ții de colectare, pregătire și valori
ficare a materialelor refojoșibile.

C. CORIt 
Gh. IONI

— cupru, plumb, zinc — in i 
țiile existente la Copșa Mică, 
mi tent cu valorificarea altor c 
nenți, cum sint cadmiul și bis

Deși numără doar un decer 
activitate, se poate spune că I.Z 
poartă amprenta maturității cc 
vului său. Setea de nou, de ci 
a unor soluții ingenioas" și a 
insolite pentru probleme tehnic 
ficile, efervescenta creatoare st 
cu apariția a sute de substanțe 
le, literalmente „smulse" din r< 
zguri ce nu cu mult înainte 
considerate doar halde de p 
steril, constituie caracteristici, 
nite numitor comun tuturor 
care lucrează aici. Acest fapt 
demonstrat și de mica expoziți 
sala de consiliu a institutului, 
expuse aici, în vitrine special 
najate, zeci de recipienți cont 
materiale și compuși chimici ci 
numiri insolite : molibdat de n 
trioxid de molibden, paramo; v 
de amoniu, ceriu, neodiu, prazeodim, 
dyodym, lutețiu etc. Alături, pe eti
chete ce le prezintă denumirea, e- 
xistă și o precizare : prețul unei 
tone din respectivul produs.
,— Cele mai scumpe sînt metalele 

și compușii acestora din grupa lan- 
tanidelor, ne explică dr. ing. Teodor 
Segărceanu, șeful secției de metale 
rare din institut. Sînt cel mai greu 
de obținut, de aceea sînt și cele mai 
scumpe. Industriile de vîrf, cum ar 
fi electronica și microelectronica, 
optica de precizie, industria laserelor 
și chiar realizarea unor oțeluri spe
ciale ar fi greu de imaginat fără 
existența acestor elemente. încă din 
1986 am reușit să realizăm în insta- 
lații-pilot primele cantități de bio
xid de ceriu, bioxidul de lantan și 
hexanitroceratul de amoniu. Curind 
vom obține șl altele. Este imi
nentă intrarea în funcțiune a 
instalației de obținere a galiu- 
lui metalic, extras din bauxita din 
care se produce alumina. Or. cum 
bine se știe, galiu înseamnă semi
conductor! cu caracteristici speciale, 
înseamnă celule fotovoltaice care 
valorifică energia solară.

Firește, exemplele pot continua. 
Dar ele nu ar face altceva decît să 
demonstreze o dată în plus, că spe
cialiștii acestui institut răspund prin 
fapte mobilizatoarelor chemări ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 
inițiativa căruia a luat ființă 
institutul, adîncind cercetările în 
domeniul industriei anorganice și 
metalelor neferoase, valorificînd 
tot ceea ce în trecut era „ni
mic" sau polua atmosfera, oferind 
astăzi economiei naționale elemen
tele necesare pentru obținerea unor 
noi materiale cu performanțe și pro
prietăți deosebite. Nu se poate spune 
că s-au găsit soluții convenabile 
pentru valorificarea deplină a tutu
ror materialelor recuperabile sau a 
tuturor materiilor prime cu conținut 
scăzut de substanțe utile. Dar, așa 
cum ne spunea și directorul institu
tului, există încredere și dorință, 
există competență profesională, ceea 
ce va permite găsirea unor soluții 
mai bune, mai eficiente. Toate aces
tea dau certitudinea că programul de 
tehnologii și materiale noi din do
meniul metalelor neferoase și chi
miei anorganice, coordonat de Co
mitetul Național pentru Știință și 
Tehnologie, va fi realizat la timp, 
impulsionînd prin aceasta dezvolta
rea unor ramuri și tehnici de vîrf ale 
economiei naționale.
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

- centrul vital al națiunii, conducătorul întregii activități
de transformare revoluționară a societății românești

Rolul istoric al Partidului 
Comunist Român. Partldul con
stituie continuatorul luptei de 
veacuri pentru eliberare socială, u- 
nitate, progres social și independen
tă națională a poporului român. încă 
de la făurirea sa, la 8 Mai 1921, 
Partidul Comunist Român s-a afir
mat drept exponentul fidel, autentic 
al intereselor supreme ale clasei 
muncitoare, al celor mai înaintate 
tradiții ale sale. în tot acest răstimp 
de cind se află în arena vieții poli
tice din România, nu a fost moment 
mai important in dezvoltarea țării, 
în luptele împotriva asupririi bur- 
ghezo-moșierești, a capitalului au
tohton și a celui Internațional, împo
triva fascismului și a războiului în 
care organizatorul clasei muncitoare 
»ă nu fi jucat un rol deosebit. Stau 
mărturie imensului prestigiu pe care 
l-a acumulat partidul prin lupta sa 
necontenită luptele minerilor de la 
Lupeni din 1929, grevele din anii 
marii crize economice (1929—1933), 
îndeosebi cele din februarie 1933, 
marile demonstrații antifasciste, din
tre care se detașează ca un punct de 
virf demonstrația de la 1 Mai 1939, 
în organizarea căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut un rol hotărâtor.

în anii grei ai ascensiunii fascis
te. partidul comunist s-a dovedit, de 
asemenea, singura forță capabilă să 
stabilească o linie programatică de 
luptă împotriva acestui flagel, să e- 
laboreze o tactică concretă, eficientă 
de acțiune, să desfășoare acțiuni de 
luptă pentru apărarea independenței 
naționale și a integrității patriei. 
Declanșarea evenimentelor revolu
ționare hotărâtoare ce aveau să ur
meze demonstrează elocvent „că ac
tul de la 23 August 1944 nu a venit 
din cer. cum remarca sugestiv tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ci a fost 
rezultatul luptelor îndelungate ale 
poporului român, al faptului că 
partidul comunist în alianță cu 
partidul socialist, cu celelalte forte 
revoluționare și patriotice, s-a aflat 
tot timpul în fruntea luptei de apă
rare a intereselor vitale ale întregii 
națiuni".

S-a ilustrat astfel, cu deosebită 
forță, capacitatea Partidului Comu
nist Român de a aplica în mod crea
tor, în condițiile specifice României, 
teoria revoluționară despre rolul 
clasei muncitoare și necesitatea uni
tății ei de acțiune, de a uni toate 
forțele înaintate, democratice, pa
triotice și progresiste ale națiunii 
noastre, cele mal largi categorii so
ciale în lupta pentru apărarea inte
reselor vitale ale poporului.

Conducerea societății de 
către partid — temelia mari
lor realizări obținute de po- 

în anii con-

nsfa?a. 
c°nc0. 
o,npo- 
toutpj 

î'M.iy 
'iecyj 
'htare 
deș»- , 
e di- 
ildată 
i uti- 
2C1 și 
erau 

ămînt 
deve- 
celor 

: este 
e din

Sint 
ame- 
linînd 
i de- 
atriu, 
libda I

într-o țară indus-

ste. Ce!e p®s,e 
au trecut de la 

. de eliberare so-
âtifascistă și an- 
hează perioada 

ie către partid 
iarea rămășițe- 
Area revoluției 
iucerirea puterii 
asa muncitoare, 

I a socialismului, 
iocialiste multila- 
înaintarea Româ- 

n. „Am Înfăptuit 
profunde transfor- 

ivoare, sublinia fo
ite Ceaușescu la Con- 
-lea al partidului. Din
ari, cu o industrie și o 
ab dezvoltate. România 
■at
cu o industrie puterni
ci o agricultură socia- 
dezvoltare".

basa desfășurare a aces
te, Congresul al IX-lea 

se înscrie ca un mo- 
emnătate istorică în a- 
eatoare a problematicii

îefinirea și exercitarea ro- 
ltlc conducător al partidu- 
>ate domeniile vieții econo- 
lale.
transformări revoluționare 

avut loc în anii de după 
11 al IX-lea sint indisolubil 
e aplicarea creatoare de că- 
d a adevărurilor generale 
alismulul științific la oondi- 
particularitățile României, 

soldul gindirii revoluționare, 
are a tovarășului 
Ceaușescu au fost stimulate 

8nt in acești ani marile re- 
> progres ale orînduiril noas- 
aliste, s-a acționat cu con- 
1 pentru promovarea unui 
ou, creator în toate domenii- 
i economico-sociale, pentru 
area tuturor energiilor na- 
;n vederea dezvoltării conti- 
.loii orînduiri.

ingresul al Xlll-lea pri- 
râspunderile partidului 

Iapa actuală. îndeplinirea 
Jvelor mobilizatoare stabilite 
bngresul al XIII-lea impune 
sitatea creșterii continue a ro- 

conducător al partidului in 
domeniile de activitate", afir- 

la sa tot mal puternică drept 
tu vital al națiunii, forța politi- 
irganizatoare și conducătoare a 
tgii opere de făurire a noii orîn- 
».
nplicarea întregii vieți economi- 
țociale intr-un vast proces de 
fecționare — avînd drept finali- 

realizarea unei înalte eficiente 
te pe productivitate și calitate 

erioare. pe reducerea continuă a 
ltuielilor de producție, a consu- 

lirilor de materii prime, materia- 
combustibil șl energie, aplicarea 

lor mai noi cuceriri ale științei și 

trei pune- 
redate in 
va utiliza 

pe această

tehnicii — determină imperios creș
terea forței partidului, a capacității 
sale organizatorice.

O condiție esențială pentru afir
marea partidului ca centru vital, 
pentru sporirea continuă a rolului 
său conducător este exercitarea mi
siunii sale nu prin metode adminis
trative, ca un organism situat în a- 
fara societății, ci din interiorul fie
cărei unități de bază, dinăuntrul or
ganismelor sociale, de stat și econo
mice. în această concepție, partidul 
elaborează, în strânsă legătură cu 
poporul, linia politică generală, sta
bilește mijloacele și căile de înfăp
tuire a acesteia în raport cu condi
țiile concrete, specifice, asigurind 
valorificarea potențialului de gîndi- 
re, inițiativă și acțiune a comuniști
lor, a fiecărui colectiv de muncă. 
Astfel, Partidul Comunist Român a- 
pare ca un puternic partid de masă, 
cu rădăcini adinei în toate clasele și 
categoriile sociale, indisolubil legat 
de popor, de națiune, de societate. 
Aceasta conferă partidului posibili
tatea și capacitatea de a cunoaște în 
permanentă, în mod veridic, realita
tea socială, de a acționa eficient, 
asigură întărirea unității indisolubi
le dintre partid și popor.

Rolul conducător al partidului se 
exercită în cadrul sistemului unitar 
al democrației socialiste. Creșterea 
rolului conducător al partidului an
trenează un proces obiectiv de lăr
gire a democrației socialiste. Tocmai 
sub conducerea partidului s-a creat 
un sistem original al democrației so
cialiste care cuprinde toate organi
zațiile de masă și obștești, organele 
autoconducerii muncitorești, statul, 
organele cu dublă natură, de partid 
și de stat, congresele naționale ale 
oamenilor muncii din diferite do
menii.

Creșterea rolului conducător al 
partidului in etapa actuală implică 
asigurarea climatului și condițiilor 
necesare promovării noului, mani
festarea fermă și combativă a s.pi- 

ritului revoluționar, creator și nova
tor al comuniștilor, exercitarea con
trolului direct, exigent și eficient in 
aplicarea hotărîrilor de partid și le
gilor țării. Se desprinde, de aici, 
concluzia că trebuie intensificată ac
tivitatea de ridicare, a pregătirii pro
fesionale, politioe și ideologice a co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, ridicarea pe o treaptă supe
rioară a calității de membru al 
partidului.

întărirea continuă a rolului parti
dului de conducător politic al proce
sului revoluționar, preocuparea con
secventă pentru perfecționarea sti
lului de muncă, pentru Îmbunătă
țirea organizării șt ridicarea pe trep
te mereu superioare a nivelului in- 
tregii activități politice, economice 
și sociale constituie expresia eloc
ventă a caracterului creator, dinamic 
al operei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. P'}1 2

*) Pentru primele 
te ale temei, succint 
rindurile de fată, se 
consultația publicată 
temă in „Scînteia" nr. 13 733 din 
17 octombrie 1986.
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a ALBA. Timp de 3 zile in orașul 
J y.îȘebeș s-a desfășurat cea de-a 7-a
1 '-(ediție a Festivalului „Lucian Blaga".

; Programul manifestării a cuprins o 
sjecțiune de comunicări cu partici- 

Vjpanea unor cadre didactice de la 
>'Universitatea din Cluj-Napoca, un 

concurs de creație și un concurs 
de interpretare a poeziei lui Lu
cian Blaga. vernisarea expoziției de 

, pictură „Univers liric". In final, in 
satul Lancrăm, localitatea natală a 
poetului sărbătorit, a avut loc mo
mentul evocator „Lucian Blaga 
văzut de contemporani". (Ștefan 
Dinică).

TIMIȘ. Municipiul de pe Bega a 
fost gazda unui veritabil festival 
muzical devenit tradițional, sub ge
nericul „Timișoara muzicală". Au 
avut loc concerte simfonice de ca
meră si corale, spectacole de operă 
și balet de aleasă tinută artistică, 
prezentate de instituțiile muzi
cale din localitate, precum și 
de prestigioși interpreți din alte 
centre culturale ale țării și de pes
te hotare. Trăsătura definitorie a 
acestei ample manifestări muzicale, 
aflată la a 12-a ediție, deosebit de 
apreciată de public, prezent în nu
măr mare la fiecare spectacol, a 
constituit-o promovarea unora din
tre cele mai reprezentative creații 
muzicale românești contemporane 
— unele în primă audiție — și cla
sice, la care s-au adăugat lucrări 
de valoare din repertoriul univer
sal. (Cezar Ioana).

BUZĂU. La Galeriile de artă din 
municipiul Buzău a avut loc ver

TRAGEREA LOTO 2 se consti
tuie într-o mare atracție prin sa
tisfacțiile pe care le oferă întot
deauna participanților. Această tra
gere sugerează, prin însăși denu
mirea sa, avantajele deosebite prin 
care se distinge, între care și posi
bilitatea de a se ciștiga cu numai
2 numere. Participind cu cit mai 
multe bilete, cresc și șansele de a

Sarcinile organelor și or*  * 
ganizațiilor de partid in pe
rioada premergătoare Con
ferinței Naționale și a ani
versării a 40 de ani de la 
proclamarea Republicii pri
vind creșterea calității și efi
cienței activității politico-or- 
ganizatorice și educative. 
Conducerea societății socialiste de 
către partidul revoluționar al clasei 
muncitoare impune, ca o cerință 
obiectivă a acestei etape, organizarea 
și desfășurarea unei cuprinzătoare 
munci politico-organizatorice pen
tru orientarea și mobilizarea efortu
rilor comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii în vederea îndeplinirii 
consecvente, eficiente a directivelor 
și hotărîrilor sale. întreaga activitate 
desfășurată de partidul nostru de
monstrează valabilitatea ideii că ac
tul elaborării politicii nu poate fi se
parat de cel al înfăptuirii acesteia, 
ambele componente fiind, de fapt, 
laturi esențiale, de nedespărțit, ale 
procesului revoluționar, unitar de 
dirijare conștientă a operei de con
struire a socialismului și comunis
mului.

Congresul al XIII-lea al partidului 
a adoptat hotărâri de însemnătate is
torică pentru viitorul țării. Stabilind 
căile dezvoltării economico-sociale a 
României în cincinalul 1986—1990, 
orientările în perspectivă pînă în 
anul 2000, congresul a atras atenția 
asupra necesității creșterii neînce
tate a rolului conducător al partidu
lui, teză oe presupune preocuparea 
stăruitoare pentru întărirea rînduri- 
lor sale, atît cantitativ, cit și, mai 
ales, calitativ, organizarea temeini
că, desfășurarea în cele mai bune 
condiții a activității organelor și or
ganizațiilor de partid, situarea lor 
permanentă în primele rinduri ale 
luptei pentru transpunerea în prac
tică a politicii sale, în aoest sens, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, preciza 
că : „fiecare organizație de partid, 
fiecare membru de partid să-și în
deplinească rolul de forță politică 
conducătoare în unitățile în care iși 
desfășoară activitatea", iar aceasta 
să fie stăpînită de un puternic spirit 
revoluționar, care să determine întă
rirea răspunderii și combativității, 
ordinii șl disciplinei, înlăturarea a 
tot ceea ce este vechi și nu mai co

respunde actualei etape de dezvol
tare a societății, promovarea fermă 
a noului.

Asigurarea unei bune coordonări a 
activității organelor și organizațiilor 
de partid, a celor de masă și ob
ștești, a organismelor autoconducerii 
muncitorești, cuprinderea sistemati
că în sfera îndrumării, sprijinului și 
controlului a tuturor aoestora, îmbu
nătățirea planificării muncii, organi
zarea unor acțiuni ample și eficien
te, care să vizeze perfecționarea ac
tivității în toate domeniile, în mod 
deosebit a organizațiilor de bază, a 
birourilor aoestora, creșterea rolului 
adunărilor generale de partid, a ple
narelor și ședințelor de birou și se
cretariat, folosirea mai eficientă a 
comisiilor pe probleme, a activului 
de partid, exercitarea cu rezultate 
deosebite a dreptului de control, ac
tivizarea permanentă a fiecărui 
membru al organelor de partid, a 
fiecărui comunist, manifestarea ple
nară a spiritului revoluționar și per
fecționarea continuă a stilului și me
todelor de muncă sint imperative ale 
creșterii rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid în 
profil teritorial și pe locul de pro
ducție.

Creșterea rolului conducător al 
partidului în această perioadă, pre
mergătoare Conferinței Naționale a 
partidului, face obieotiv necesară 
găsirea și utilizarea unor noi metode 
de muncă, mai concrete și eficace, în 
concordanță cu mutațiile care s-au 
petrecut in societate, cu obiectivele 
social-economice înscrise in progra
mele prioritare, de așa natură incit 
ele însele să dea activității de partid 
o mai mare încărcătură științifică, 
politică și socială, un caracter, pe cit 
este posibil, atotcuprinzător. Aceas
ta, cu atît mai mult, în condițiile în 
care, în spiritul sarcinilor și orientă
rilor secretarului general al .partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
cere ca „toate organele și organiza
țiile de partid să situeze in centrul 

prcocupărilor și perfecționarea con
tinuă a muncii organizatorice, de 
conducere și planificare, asigurarea 
funcționării corespunzătoare a tutu
ror sistemelor democrației revoluțio
nare și autoconducerii muncitorești, 
folosirea cu randament sporit a în
tregului potențial material și uman, 
pentru creșterea producției industri
ale, modernizarea proceselor de fa
bricație și îmbunătățirea parametri
lor tehnico-funcționali ai produselor, 
realizarea exportului, Înfăptuirea 
noii revoluții agrare, ridicarea 
necontenită a nivelului de trai al în
tregului popor".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu mi
litează consecvent pentru a conferi 
înaltă competență, responsabilitate, 
combativitate, eficiență, spirit crea
tor, novator și cutezanță revolu
ționară, o îndelungată perspectivă 
activității organelor și organizațiilor 
de partid. O expresie elocventă a 
acestui mod de gindire și acțiune a 
secretarului general al partidului 
este ideea și practica referitoare la 
misiunea socială, la îndeplinirea ro
lului politic conducător al partidului, 
printr-o permanentă și intensă acti
vitate politică, organizatorică și edu
cativă de unire a maselor largi de 
oameni ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Orientarea competentă, 
științifică, a activității economico- 
sociale, stabilirea clară a unor direc
ții prioritare, cunoașterea, stăpînirea 
și înțelegerea temeinică de către 
organele și organizațiile de partid, 
activul de partid, toți comuniștii a 
rațiunilor de ordin politic, practic 
ale hotărîrilor de partid și legilor 
țării, controlul indeplinirii sarcinilor, 
formularea unor concluzii de ordin 
politic — pe baza efectuării unor a- 
nalize — și stabilirea răspunderilor 
ce revin activului de partid, comu
niștilor in educarea și formarea ca
drelor, dezvoltarea și formarea con
științei socialiste a tuturor oameni
lor muncii, pentru ca aceștia să par
ticipe în mod activ și conștient la 
înfăptuirea Programului partidului 
— sint componente și modalități fo
losite de partid, de organele și or
ganizațiile sale.

în procesul complex al construirii 
socialismului, in afirmarea rolului 
de conducător politic al partidului, 
formarea unui activ de partid puter
nic, capabil să-și aducă contribuția 
la înfăptuirea Programului de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, să realizeze o influență 
pozitivă asupra celor în mijlocul că
rora iși desfășoară activitatea desti
nată valorificării superioare a poten
țialului uman și tehnic de care dis
pune fiecare loc de muncă are o În
semnătate deosebită.

Reliefind rolul important al ac
tivului de partid, secretarul ge
neral ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. arăta : „Este ne
cesar să acordăm mai multă atenție 
activului de partid, in îndeplinirea 
hotărîrilor de partid, a legilor țării, 
în desfășurarea in bune condiții a 
activității in toate sectoarele", apre
ciind totodată că „Activul de partid 
constituie o forță hotăritoare in spri
jinul organelor și organizațiilor de 
partid, in activitatea lor — și trebuie 
să-i acordăm atenția necesară și să 
ne sprijinim pe el mai mult decit 
pină acum".

într-o asemenea viziune, organele 
de partid, pe lingă care funcționează 
activul de partid, trebuie să fie per
manent preocupate să se consulte 
cu acesta, să apeleze la el în ela
borarea și fundamentarea măsurilor 
necesare privind transpunerea in 
practică a liniei politice generale a 
partidului, antrenarea lui la apro

fundarea studierii, cunoașterii unor 
fenomene economico-sociale, des
coperirii unor noi rezerve de in
tensificare a modernizării și per
fecționării producției și a muncii, 
de sporire a productivității muncii, de 
ridicare a competitivității produse
lor, de reducere a consumului de 
materii prime și materiale, de ener
gie și combustibil. Este necesară 
cuprinderea unor membri ai activu
lui de partid în colective de analiză 
și control, care să aibă în vedere 
modul în care organele și organiza
țiile de partid, celelalte organisme 
ale sistemului democrației muncito
rești revoluționare militează pentru 
înfăptuirea programelor speciale, 
prioritare ale economiei naționale, 
aplică și respectă hotăririle de partid 
și legile țării.

Desigur, în această perioadă mul
tiple sint sarcinile majore care stau 
in fața colectivelor de muncă. în 
unitățile industriale aceste sarcini 
privesc înainte de toate realizarea 
exemplară a indicatorilor de plan, 
la parametri calitativi superiori, cu 
deosebire a producției pentru ex
port, folosirea intensivă, integrală a 
capacităților de producție și a 
timpului de muncă, valorificarea su
perioară a energiei și materiilor 
prime, creșterea productivității mun
cii, realizarea unor produse de inaltă 
calitate, competitive pe plan mon
diali.

In agricultură, creșterea rolului 
conducător al partidului impune 
angajarea fiecărui comunist — de la 
specialist pină la mecanizator sau 
îngrijitorul de animale — in efortul 
pentru înfăptuirea noii revoluții 
agrare a cărei esență se concreti
zează în obținerea unor producții 
agricole mari, sigure și stabile. Pen
tru atingerea acestui țel trebuie des
fășurată o muncă asiduă pe linia 
executării ireproșabile a tuturor lu
crărilor agricole, întreținerii în cele 
mai bune condiții a animalelor, creș
terii responsabilității locuitorilor de 
la sate în satisfacerea cerințelor de 
produse agroalimentare ale intregu- 
lui popor, extinderii noilor valori ale 
societății noastre în organizarea și 
retribuirea muncii. Rezultatele con
crete obținute in producție, ca ur
mare a unei munci tenace, de cali
tate, a unui spirit sporit de respon
sabilitate constituie în această peri
oadă etalonul gradului in care co
muniștii, organizația de partid in 
ansamblul său își exercită preroga
tiva actului de conducere.

Importante răspunderi revin orga
nelor și organizațiilor de partid 
din unitățile culturale, de învățămînt 
și cercetare științifică. Promovarea 
unei culturi de înaltă ținută ideolo
gică, cu o bogată încărcătură de idei 
este menirea de bază a acestor orga
nizații.

Importante răspunderi revin orga
nelor și organizațiilor de partid 
pe linia creșterii pregătirii politico- 
ideologice, a nivelului profesional și 
de cultură generală al tuturor oame
nilor muncii, pentru formarea con
științei socialiste revoluționare Îna
intate a comuniștilor.

îndeplinirea în mod exemplar a 
planurilor de dezvoltare economico- 
socială, a obiectivelor reieșite din 
hotăririle de partid și de stat presu
pune în mod obiectiv creșterea 
capacității acestora de cuprindere, în 
sfera lor de influență, a activității 
din toate sectoarele și de unire_ a 
eforturilor colectivelor în vederea în
făptuirii sarcinilor ce le revin. De 
aici rezultă și grija permanentă ce 
trebuie să fie acordată în această 
perioadă pentru ca rindurile parti
dului să fie continuu întărite cu cei 
mai buni oameni ai muncii, care 
dovedesc, prin fapte, că iși consacră, 
cu devotament și pasiune revoluțio
nară, energia și priceperea în înfăp
tuirea politicii partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Este un deziderat major 
pentru a cărui îndeplinire în con
diții specifice, teritoriale și ale locu
lui de muncă, trebuie să militeze: 
stăruitor toate organele și organiza,- 
țiile de partid. x

Forța, de acțiune,- capacițăfeai.'mQ'j- 
bilizatoare a partidului^'tfyprgariefoit;’'; 
și organizațiilor Sale constau, -.'în1 
principal, în caUtatea’im^mtjriloț'.loi-. 
De aceea, militînd pentru(așigui,’ăreă 
unei îndrumări cit mai îndeaproape 
a activității, intr-un asemenea dor 
meniu prioritar al muncii de partid, . 
organele și organizațiile partidului 
trebuie să vegheze să se respecte 
întocmai prevederile statutului, in
dicațiile conducerii partidului, ca, 
realmente, peste tot, in rindurile co
muniștilor să fie primiți oameni 
dintre cei mai capabili, cu un dez
voltat spirit de răspundere și o com
portare civică înaintată, în așa fel 
incit cu fiecare nou primit în partid 
organizațiile respective să poată 
avea o intervenție și mal activă, de 
fond în rezolvarea tuturor probleme
lor vieții economico-sociale. Este 
necesar să fie promovat acel spirit 
responsabil din partea organelor șl 
organizațiilor de partid pentru ca 
întreaga activitate să se desfășoare 
sub semnul sporirii continue a exi
genței față de calitățile moral-poli- 
tice și profesionale ale celor ce do
resc să li se atribuie înaltul titlu de 
comunist. „Avem nevoie nu de un 
număr mare de membri de partid, 
sublinia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ci avem nevoie de membri de partid 
cu un spirit revoluționar, cu un 
spirit de luptă și muncă pus în 
serviciul socialismului, al patriei, al 
poporului, al cauzei partidului".

Experiența de peste patru decenii 
a construcției socialiste în țara 
noastră, succesele remarcabile obți
nute în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea demonstrează 
concludent rolul determinant al con
ducerii de către partid a procesului 
revoluționar de edificare și perfec
ționare a noii orinduiri, politica 
partidului constituind chezășia con
tinuei întăriri a forței materiale și 
spirituale a națiunii noastre, a fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

Iulian POPESCU
J

Imagine de la Muzeul județean din Sfintu Gheorghe, județul Covasna Foto : Sandu Cristian

Întîmplări din viața oamenilor
(Urmare din pag. I)
avertizată prompt, i-ar 
aștepta pe clienții de 
ocazie la barieră. Mai cu 
seamă că mașinile salvării 
sint dotate cu stație de 
emisie-recepție, prin care 
pot informa la bază de si
tuația ivită, și de aici — 
nimic mai simplu decit de 
alertat miliția. în episodul 
anterior ne-am referit ia o 
altă categorie, destul de 
numeroasă de altfel : cei ce 
fac farse. Ar mai fi o ca
tegorie (în afară, firește, de 
bolnavii bolnavi, care au 
nevoie de salvatorii de la 
06) : cei ce, adepți ai păhă
relului în plus, întrec în 
așa hal măsura, incit nici 
nu mai știu de ei. întoar
cem, jenați, privirea de la 
scenele la care, întîmplător 
sîntem martori, iar ei — 
protagoniști. Fiindcă tagma 
aceasta este, din păcate, 
extrem de diversă. Unii 
sînt violenți, alții penibili, 
alții melancolici, alții ve
seli pînă la ridicol... Unii 
sînt liniștiți, cum a fost 
cazul unuia pe care „Sal
varea" l-a cules din zona 
gării Craiova, la apelul mi
liției. Omul venise cu o 
capră la tîrg, băuse zdra
văn, apoi se culcase pe 
trotuar cu capra legată de 
mină. Capra, ințelegătoare, 
a ronțăit florile și arbuștii 
din jur, așteptind să se 
trezească stăpînul. Trecă
torii s-au gândit să nu fi 
pățit omul cine știe ce și 
au chemat sectoristul. 
Omul ordinii, la rîndul său, 
a chemat salvarea, iar 
salvarea l-a luat cu targa 
pe somnoros. „Dar... obiec
tul 7“ — a întrebat miliția
nul, rămas cu capra de 
funie. „Nu avem voie să 
luăm așa ceva în salvare. !", 
i s-a răspuns și n-a mai 
insistat. Trezit din beție, 
petrecărețul a întrebat a 
doua zi de capră, și-a re
găsit-o în bună stare, și-a 
plătit „distracția" și poves
tea s-a încheiat. Dar aflăm 
cu stupoare că foarte mulți 
cliențl de acest tip, aduși 
cu salvarea la stație, unde 
11 se acordă îngrijiri și.

tv

CARNET CULTURAL

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează

Numerele extrase la tragerea Pronoexpres 
din 3 iunie 1987

Extragerea I : 22 23 37 43 19 34. Fond total de cîștiguri : 983 192 Iei, 
din care 201 979 lei report la cate- 

Extragerea a Il-a : 11 7 1 45 13 16. goria 1.

uneori, li se salvează viața 
(imaginați-vă ce urmează 
după un somn bun in parc, 
într-o noapte de februarie, 
de exemplu), după ce li se 
suportă toate mojiciile, nici 
măcar nu li se pot imputa 
cheltuielile (transport, me
dicare, asistență, curățirea 
lenjeriei etc.). Aceste chel
tuieli pot fi imputate 
numai celor cărora miliția 
le-a încheiat proces verbal 
de constatare a stării de 
ebrietate.

De parcă un medic nu 
poate constata la fel de 
corect ca și un milițian 
dacă omul este beat sau 
nu 1

...întîmplări, întîmplări, 
iar dincolo de ele — oa
meni. Pentru ei și în nu
mele lor, salvarea este 
totdeauna în stare de aler
tă. totdeauna gata să facă 
totul pentru a salva o via
ță. Viața. Mulți dintre lu
crătorii de la „Salvare" sînt 
donatori onorifici și nu pu
tini au intrat în această 
mare familie a altruiștilor 
într-un moment de maxi
mă urgență, cind se impu
nea o transfuzie directă. 
Pe mulți i-am văzut des- 
făcîndu-și pachețelul cu 
hrană, ducînd la gură pri
ma înghițitură, apoi se 
aud chemați... Pachețelul a 
rămas pe masă, desfăcut, 
asistenta și-a luat -trusa dol
dora de medicamente (o tru
să oonține circa 38 de tipuri 
de medicamente și cîntă- 
rește cam zece kilograme) 
și pașii ei au scrîșnit pe 
nisipul aleii simultan cu 
scrișnetul frinei care aver
tiza că mașina chemată la 
apel este gata de plecare. 
„Numele 7 Adresa 7 Cine 
așteaptă ?“ — întreabă șo
ferul prin stafie ; și-și no
tează conștiincios toate da
tele. Alergăm spre un caz. 
Sirena, girofarul averti
zează că undeva se dă o 
luptă între viată și moarte. 
Mașinile trag spre dreap
ta, multe staționează, mulți 
ochi privesc după salvare 
cu o expresie de solidari
tate cu oamenii în alb. 
„Salvarea" este semnul

speranței. La o parte, trece 
salvarea !

Și totuși, 
se întîmplă 
vestea șefa 
vare din Tirgu Jiu', docto
rița Dorica Cioromela, 
cum a hărțuit-o o dată un 
șofer de la volanul unei 
autobasculante, accelerînd 
cind salvarea încerca să 
depășească, blocînd mereu 
și mereu drumul mașinii 
în care, din nenorocire, 
chiar se stingea, cu încetul, 
un bolnav.

— Mașina era așteptată 
la spitalul din Craiova, 
unde aducem bolnavii în 
stare gravă. Era o urgență 
foarte grea, viața omului 
depindea de clipe. O jumă
tate de oră ne-a hărțuit 
și doar mașina lui și a 
noastră erau pe șosea, deci 
nu iputea fi vorba de tra
fic intens. Omul se distra 
de minune ! Șoferul nos
tru a reușit, cu chiu cu 
vai, să-l depășească. Am 
ridicat pumnul și l-am zis 
din geam : „Să ai nevoie 
de salvare, i-am strigat în 
urmă, și să fie în calea 
salvării un nemernic ca și 
tine.!" Am și plins atunci 
de necaz, cu acel sentiment 
al neputinței in fața indo
lenței și a obrăzniciei. Uite, 
mă gindeam, noi nu avem 
-puterea da a sancționa ast
fel de indivizi, sintem la 
bunul lor plac ! Noroc că, 
pînă la urmă, bolnavul 
nostru a fost salvat. Dacă 
se întâmpla ceva cu el...

Din păcate, chiar cite un 
agent de circulație, după 
cum aveam să aflăm, îșj 
îngăduie, ca semn al unui 
(inexplicabil. în acest caz) 
exces de zel profesional, 
să oprească salvarea, care 
merge cu sirenă și girofar 
aprins. „N-ai bolnav în 
mașină, 1 s-a spus unui 
șofer, deci nu se justifică 
sirena și girofarul aprins". 
„Alergăm la un cardiac in 
stare gravă, a spus asisten
ta. Va fi în mașină dacă 
ne dați voie să-l mai prin
dem în viață".

Dacă credeți că aventura 
„Salvării" s-a încheiat la 
poarta spitalului, unde bol

nu totdeauna 
așa. Ne po- 

stației de sal-

20,30 Invitație în studiourile Radiotele- 
viziunii (color)

20.50 Contemporanii noștri (color). „E- 
chipajul" (reportaj)

21,05 Mari actori, mari regizori (color). 
Francis Ford Coppola

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

nisajul unei expoziții de artă popu
lară și artă plastică. La organizarea 
acestei manifestări și-au adus con
tribuția Centrul de îndrumare a 
creației populare și mișcării artisti
ce de masă, Școala populară de 
artă, Muzeul județean, Asociația 
artiștilor amatori. Timp de trei 
zile, la Casa de cultură din Nehoiu 
s-a desfășurat cea de-a doua edi
ție a „Salonului cărții", manifestare 
tradițională, în cadrul căreia citi
torii s-au întîlnit cu scriitori și edi
tori. (Stelian Chiper).

IALOMIȚA. In cadrul „Lunii cul
turii ialomitene", timp de o săptă- 
mină s-au desfășurat manifestările 
prilejuite de a VII-a ediție a „Salo
nului județean de carte". Cu acest 
prilej, iubitorii de literatură din 
munioipiul Slobozia s-au întîlnit cu 
scriitori și editori, au fost deschise 
expoziții de carte. (Mihai Vișoiu).

HUNEDOARA. Manifestările pri
lejuite de „Luna educației politice, 
revoluționar-patriotice și culturii 
socialiste pentru tineret" s-au înche
iat cu un bogat program culturai- 
educativ in decorul natural de la 
Costești. Zeci de mii de tineri au 
urmărit cu viu interes un atractiv 
recital de poezie patriotică intitu
lat „Sub flamuri de partid birui
toare", concursul de muzică popu
lară „Voci tinere", spectacolul lite- 
rar-muzical-coregrafic, numeroa
sele formații de muzică ușoară și 
populară, printre care și cunoscu
tul ansamblu artistic „Rapsodia ro
mână" din București. (Sabin 
Cerbu).

se ciștiga importante sume de bani 
și autoturisme „Dacia 1300". Toate 
aceste avantaje se vor regăsi și la 
TRAGEREA LOTO 2 programată 
pentru duminică, 7 iunie 1937. Par
ticiparea se face cu taxă unică — 
10 lei — ultima zi cind se mai pot 
procura bilete fiind simbătă, 6 
iunie.

navul a trecut de pe niște 
mîini calificate pe alte 
miini calificate (eventual 
cu o strîngere de mină ca 
între soldații aceleiași ar-? 
mate) vă înșelați. Se mai 
întîlnesc uneori și aid 
gesturi care umbresc rela
ții pe care deontologia 
profesională nu le poate 
sancționa sau vindeca.

— Abia scosesem din 
faza critică un edem 
pulmonar — ne povestește 
doctorița Bînă, sigur că 
omul arăta ceva mai bine 
după ce criza trecuse. Ori
cum, trebuia internat pen
tru a primi îngrijiri de 
specialitate. „Nu vezi ce 
bine arată 7 — mi s-a spus. 
Ce, așa trebuie să arate 
un astfel de bolnav 7“ Și 
au refuzat internarea. Re
fuz fatal, din păcate, pen
tru pacient. Ca să nu vă 
mai spun cum ne poartă 
cu bolnavii de colo-colo. 
„Nu-i de interne, e de 
neurologie" ; merg Ia ne
urologie : „Nu-i de neuro
logie, e de interne". Și așa 
mai departe. Uneori ame
țești alergind de la un 
spital la altul, cu spaima 
că omul nu va mai re

zista...
— Ați schimba munca 

dumneavoastră cu aceea a 
unui medic de circă sau de 
spital 7

— Nu, nici vorbă de așa 
ceva. E adevărat, avem 
destule greutăți, dar m-am 
atașat de meserie, de co
lectiv. Nenorocirea e alta : 
în curînd — eu peste trei 
ani, iar doctorul Valentin 
Popescu chiar mal devre
me — vom ieși la pensie. 
Și nu are cine prelua 
ștafeta... Aceasta ne doare.

Sint, intr-adevăr, -pro
bleme privind at.it înca
drarea pe -posturile exis
tente și. legat de aceasta, 
și de formarea unor oa
meni care să deprindă în 
amănunt specificul activi
tății medicului și a celor
lalte cadre medicale din 
acest sector. Dar în legă
tură cu aceste probleme, 
care merită să fie supune 
atenției forurilor în drept, 
cu alt prilej.

Eroi pe un 
picior de plai

(Urmare din pag. I)
tind legende si meditind asupra 
faptelor trecute pe sub colbul 
anilor, am asistat la un spec
tacol in care se prezenta „Dan
sul cu măști" sau „Chipărușul". 
E un dans al „mascaților", 
obișnuit cindva la priveghi, 
semn de victorie asupra mortii. 
un poem de tinută dacică, opti
mist, veritabil cint al demnită
ții. Printre putinele mărturisiri 
făcute în spațiul spectacolului 
există si acesta : „Vin de depar
te si nu mi-arn rușinat vre
mea...". Am considerat, de 
atunci, că expresia se poate 
asocia întregii existente a vrin- 
cenilor, oameni mindri. nete
mători, care au știut oricind să 
așeze dragostea de patrie înain
tea oricăror alte iubiri si da
torii. Era ca o aripă intinsă spre 
depărtări...

De la înalta tribună a Con
gresului al XIII-lea al partidu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresa scri
itorilor această vibrantă chema
re: „Sursa de inspirație să fie 
izvorul viu al muncii, al vieții 
poporului, nu ulcioarele, chiar 
aurite, care pot deforma realită
țile. A sorbi apa nu din ulcioa
re. ci din izvoarele limpezi, dă
tătoare de viață, constituie — șl 
va constitui întotdeauna — sin
gura sursă adevărată de inspi
rație pentru toți creatorii patriei 
noastre, care doresc să scrie 
pentru popor, să trăiască îm
preună cu poporul".

Profund crez, tulburătoare 
mărturisire...

Format intr-un adevărat cult 
al valorilor, scriitorul român, de 
astăzi — indiferent de genera
ție sau locul căruia îi aparține 
— a descoperit, mai ales după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, un climat general dinamic, 
un univers de profunde anga
jări.

Lumea asupra căreia poposim 
poartă amprenta marilor cu
tezanțe, vine din istorie cu sen
timentul datoriei deplin împli
nite, este semnatară a unor glo
rioase și eroice ctitorii, se în
dreaptă, cu liotărire, spre cu
tezătoare piscuri. Intr-o conso
nanță pilduitoare, scriitorul — 
deopotrivă om al prezentului 
constructiv și al istoriei — vine 
să așeze ca semn al marii sale 
iubiri viața celor de lingă el. 
ridicată la treapta reprezentării 
artistice de autentică valoare. 
Etica noastră construiește pe în
doita temelie așezată cu cinste 
de patrie și partid.

„Venim de departe și nu 
ne-am rușinat vremea...". Se to
pesc in acest legămint — care 
poate fi și al scriitorului! — no
tele unei biografii unice și ale 
unui crez de inaltă ținută civică.
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Tovarășului JORGE DEL PRADO
Secretar general al Partidului Comunist Peruan

Realegerea dumneavoastră In funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Peruan îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări 
împreună cu cele mai bune urări de succes in activitatea pe care o des- 
fășurați in fruntea partidului.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare si solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Peruan se vor dezvolta în 
continuare, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei independentei, 
destinderii și înțelegerii internaționale, al progresului social și păcii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Cronica zilei

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI 

p, c. din spania : Un obiectiv strategic 
-unitatea forțelor de stingă

Tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit în cursul zilei de ieri dele
gația Școlii superioare de partid 
„Karl Marx" de pe lingă C.C. al 
P.S.U.G.. condusă de prof. dr. Kurt 
Tiedke. membru al C.C. al P.S.U.G., 
rectorul scolii, care efectuează o vi
zită pentru schimb de experiență în 
tara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, a fost evocată 
evoluția pozitivă a raporturilor de 
prietenie si colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia. in spiritul înțelegerilor la nivel 
înalt, exprimindu-se dorința adinci- 
rii și extinderii lor continue, spre 
binele si în interesul popoarelor 
celor două țări, al cauzei socialis
mului si păcii.

★
Tovarășul Nicu Ceausescu, mem

bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
sdcretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului, a pri

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Libanului
îft legătură cu încetarea din viață 

a primului-ministru al Republicii 
Libaneze. Rashid Karame, la amba
sada acestei țări din București a 
avut loc. miercuri, prezentarea de 
condoleanțe.

Condoleanțele au fost prezentate

vremea
Institutul de meteorologie $1 hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 iunie (ora 20) — 7 iunie 
(ora 20). In țară : Vremea va fi pre
dominant frumoasă, cu cerul variabil 
In regiunile sudice, și schimbătoare, cu 
înnorări accentuate în rest. Ploi lo
cale, care vor avea și caracter de aver
sa, vor cădea in regiunile din nordul 
țării, Îndeosebi în primele zile. In rest 

RĂSPUNDEREA ÎN MUNCĂ
(Urmare din pag- I)

Singele devine al tău. tși îndepli
nește funcția vitală inriurind si 
ultima moleculă din ultima celulă 
a organismului.

Din nefericire, mal lntilnlm Ici, 
colo și o altă concepție despre cul
tură. Voi evoca, din nou. un e- 
pisod cu o oarecare vechime. Lu
cram — sint ani multi de atunci... 
— pe un șantier de construcții. 
Sint chemat într-o zi la director, 
împreună cu secretarul organiza
ției de tineret primim sarcina sâ 
punem la punct intr-o șăptămină : 
a) o gazetă de perete, b) o ga
zetă de perete satirică, c) o bri
gadă artistică de agitație. Le-am 
făcut si — dună atita vreme pot 
lăsa modestia de o parte — ele au 
avut un mare succes. Numai că 
după vreo lună, luind noi treaba 
in serios, am aflat că tovarășul 
director „nu mai le vrea". L-am în
trebat de ce. argumentindu-i. noi. 
că „munca culturală este foarte 
importantă" etc. Ne-a răspuns câ 
e timpul să ne lăsăm de prostii, 
să ne vedem de plan, că „alea au 
fost așa. că ne lipseau niște punc
te în întrecerea socialistă ; mai

mit miercuri delegația condusă de 
Aleksander Kwasniewski, ministru 
pentru problemele tineretului din 
R. P. Polonă, care efectuează o vi
zită în tara noastră, la invitația C.C. 
al U.T.C.

Au fost evidențiate raporturile de 
prietenie si colaborare, pe multiple 
planuri, dintre tineretul român și 
tineretul polonez, care se dezvoltă 
continuu. în spiritul înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel. între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, și Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone.

în cadrul convorbirilor s-a reali
zat un larg schimb de informații șl 
experiență privind participarea tine
rei generații din România și. res
pectiv. Polonia la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a celor două țări, 
abordindu-se. de asemenea, unele 
aspecte actuale ale mișcării interna
ționale de tineret.

(Agerpres)

de o delegație condusă de tovarășul 
Gheorghe Oprea. prim viceprim- 
ministru al guvernului.

Membrii delegației au păstrat un 
moment de reculegere și au semnat 
în oartea de condoleanțe.

, (Agerpres)

— ploi izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări tre
cătoare în estul țării și zona de mun
te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, izolat mai 
coborîte in depresiuni, iar cele maxi
me, în general, între 19 și 29 grade. 
Pe alocuri, ceață slabă. în București : 
Vremea va fi predominant ’frumoasă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată, după-amiaza, în pri
mele zile. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 11 și 14 grade, iar cele 
maxime între 25 șl 28 grade.

astăzi mereu mai drastic amendată 
de viață. Dar diferite manifestări ale 
ei se păstrează, se regăsesc sub di
ferite forme.

Iată un exemplu : nu de mult, în- 
tr-o întreprindere de rulmenți care 
avea un plan de export considera
bil, conducerea întreprinderii a pri
mit unele sesizări că nu toate lotu
rile de rulmenți întrunesc standar
dele de calitate corespunzătoare. în 
mod firesc, s-au luat măsuri de 
prevenire. Și a sporit numărul con
trolorilor de calitate. Nu peste mult 
timp au mai apărut unele „scăpări" 
în calitatea producției. Măsura ? 
încă o sporire a controlorilor. Și 
așa numărul acestora din urmă 
„urca" mereu, apropiindu-se de cel 
al producătorilor. Pe termen scurt, 
măsura adoptată de conducerea în
treprinderii era poate justificată : 
trebuia cu orice preț prevenit riscul 
fabricării pentru export a unor rul
menți de slabă calitate. Dar pe ter
men lung putea fi permanentizată 
soluția ? Era ea suficientă ?

Calitatea este o adevărată oglindă 
a muncii, un veritabil loc geometric 
al competenței și dăruirii, al organi
zării și creației. Toate acestea sint 
unite insă printr-un numitor comun 
— răspunderea față de muncă, față 
de investiția făcută de societate, față 
de beneficiarul activității depuse. Ea, 
răspunderea, este o adevărată „ma
terie primă" a calității. A îmbu
nătăți calitatea — acest obiectiv 
esențial al etapei actuale, formulat 
la Congresul al XIII-lea— înseamnă 
cu deosebire a spori răspunderea co
lectivelor și a fiecărui muncitor, a 
asimila calitatea nu cu o cerință fa
cultativă. ci cu un examen dificil, 
cu o probă de maturitate șl auto
exigență, care trebuie susținute zil
nic. Este domeniul in care organele 
și organizațiile de partid, conduce
rile colectivelor de muncă, toți mem
brii societății trebuie să acționeze 
într-un larg front comun si in mod 
permanent.

Cultura — ca necesitate
vedem la anul, dacă n-avem punc
te. facem Iar muncă culturală".

Era prin anii ’50... Am convin
gerea câ. atît de brutal Înfățișa
tă. o atare concepție despre cul
tură nu mal există, cel puțin in 
rindul oamenilor, cu răspunderi In 
Întreprinderi. Dar Intr-o altă for
mă. am mal intîlnit-o : e drept., 
niciodată exprimată Întocmai. Nici
odată. pentru că oamenii în cau
ză nu gindesc ca atare, nu au o 
concepție cristalizată, conștientiza
tă, dar comportamentul lor, a- 
numite fraze te ajută să-ți dai 
seama ce gindesc ei de fapt. După 
ei — repet, opinie neexprimată și 
nici chiar conștientizată — cultu
ra ar fi un fel de floare la pă
lărie. o podoabă, ne care dacă o 
ai. cu atît mai bine, dacă nu. nici 
o pagubă. Cultura ar fi un fel 
plăcut de a-ți petrece timpul liber 
— chiar unul recomandabil, decit 
să umble oamenii prin restauran
te sau să joace cărți, mai bine să 
la o carte în mină sau chiar să 
meargă la teatru, de ce nu ? Si 
atunci, se comportă ca atare — in 
viata personală si In viata pu
blică.

în anii invocați mai sus, se mun

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI . DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEH".

BUHUȘI : Noutăți social-ediîitare
Buhuși, orașul tex- 

tiliștilor de pe valea 
Bistriței, unde in ul
timii ani au fost con
struite peste 3 000 de 
apartamente, cunoaște 
Si in 1987 prefa
ceri înnoitoare. Ală
turi de ' frumoasele 
ansambluri de locuințe 
Cornișa, Tineretului și 
Republicii, s-au înălțat 
noi școli, creșe și gră
dinițe pentru copii, un 
liceu cu profil indus
trial care pregătește 
cadre pentru unitățile 
textile, un cinemato
graf modern, o sală 
de sport polivalentă, 
un spital cuplat cu 
policlinică. La parte
rul blocurilor au fost 
amenajate magazine și 
numeroase spatii des
tinate unităților pres
tatoare de servicii.

în acest an, s-au

dat in folosință oa
menilor muncii noi a- 
partamente și au în
ceput lucrările de con
strucție la ansamblul 
de locuințe „Libertă
ții". De asemenea, s-au 
incheiat lucrările de 
amenajare a unor noi 
spatii comerciale la 
stafia de salvare a spi
talului. Sint in curs de 
execuție și alte obiec
tive edilitar-gospodă- 
rcști, la care partici
pă un mare număr de 
cetățeni, in frunte cu 
deputății lor, in ca
drul unor ample ac
țiuni de muncă pa
triotică, pentru buna 
gospodărire și înfru
musețare a orașului. 
Lingă noile blocuri 
date de curind in fo
losință, se amenajează 
o grădină botanică. In 
perioada care a trecut

ALBA : Volum sporit 
de materiale recuperate
Activitatea de recuperare șl re

valorificare a materialelor refolo- 
sibile. desfășurată in perioada care 
a trecut din acest an in unitățile 
economice și sociale. în orașele și 
comunele județului, s-a soldat cu 
rezultate deosebite, superioare pre
vederilor planului. Au fost recu
perate și reintroduse suplimentar 
în circuitul economic 625 tone 
oțel, 1 316 tone fontă. 126 tone cu
pru. 25 tone plumb. 44 tone alumi
niu, 209 tone materiale refractare 
și altele. în această perioadă. În
treprinderea județeană de recupe
rare și valorificare a materialelor 
refolosibile a organizat o suită de 
acțiuni complexe de colectare și 
expediere operativă a materialelor 
recuperate către unitățile prelu
crătoare. (Ștefan Dinică).

MUREȘ :
Valorificarea superioară 

a masei lemnoase
Colectivul de oameni ai muncii 

de la întreprinderea de prelucrare 
a lemnului .,23 August" din Tirgu 
Mureș, unitate specializată in rea
lizarea mobilei pentru export, acor
dă o deosebită atenție prelucrării 
superioare a lemnului și diminuării, 
pe această bază, a consumului de 
masă lemnoasă. Astfel, concomitent 
cu preocuparea statornică pentru 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan, aici au fost elaborate și apli
cate tehnologii speciale de prelu
crare, între care cea a curbării și 
plastifierii lemnului de stejar. 
Aceste tehnologii, cit și preocu

Unități turistice în județul Arad

Numeroase unități turistice am
plasate in locuri pitorești din ju
dețul Arad dispun de condiții din
tre cele mai bune de cazare șl 
masă in tot timpul anului. Astfel, 
hotelul „Crișul" din localitatea 
Chișineu Criș are un restaurant 
spațios, cu terasă, un cafâ-bar și 
o brnserie, precum și camere con
fortabile pentru cazare. Hotelul 
„Sebiș", din localitatea cu același 
nume, este situat la 81 kilometri 
de Arad. Unitatea are 48 de locuri 
de cazare de categoria I A. un res
taurant cu terasă, cafe-bar. bar de 
zi, braserie. în apropiere se află 
locuri pitorești și de interes isto
ric, precum si stațiunea Moneasa. 
La o distantă de 86 kilometri de 
Arad, hanul „Săvirșin" asigură 
vizitatorilor 69 locuri de cazare in 
camere confortabile. Unitatea are 
un restaurant cu terasă și o bra

cea altfel, se gindea altfel, se trăia 
altfel. Revoluția științifico-tehnică 
abia bătea timid la porțile ome
nirii. Era vremea „hei-rup‘‘-ului și 
a timăcopului — și totuși, nici a- 
tunci nu ne era indiferent dacă un 
om are cultură sau nu. Efortul de 
a alfabetiza era conjugat cu efor
tul de a cultiva. Dar astăzi ? Să 
plecăm de la realitatea fundamen
tală : producția modernă cere oa
meni moderni. Nu poți mînui un 
strung cu comandă-program sau o 
celulă flexibilă fără o temeinică, o 
solidă cultură profesională. Iar o 
cultură profesională aduce cu sine 
cultură generală care, la rindul ei. 
generează alte necesități — in pri
mul rind in sfera spirituală, dar 
si în sfera vieții materiale. Civi
lizația — cu o definiție cvasiuna
nim acceptată — este consecința 
materială a culturii. Efortul de a 
accede pe noi trepte de civilizație 
se constituie, deci, și drept o ur
mare firească a altui efort, acela 
de a edifica o cultură — la sca
ra întregii societăți, ca și la scara 
fiecărui membru al ei.

Lumea mileniului trei, de care 
ne mai desparte atît de puțin timp, 
va fi si mai exigentă cu noi. Cu 

din acest an. s-a lu
crat- intens la moder
nizarea unor străzi și 
a pieței agroalimenta- 
re, iar in cartierul Ve- 
rești se amenajează o 
nouă bază de agre
ment care, împreună 
cu satul de vacantă 
„Runc" și cu grădina 
zoologică, vor constitui 
puncte de atracție 
pentru turiști. Impor
tante lucrări edilitar- 
gospodărești se execu
tă prin participarea 
cetățenilor și in car
tierele „1 Mai“,“ Or
bie, in zona industrială 
din, partea de sud a 
orașului, ca și in preaj
ma cooperativei agri
cole de producție. 
Locuitorii Buhușiului, 
sint hotăriti să faci 
din orașul lor o așe
zare tot mai frumoasă, 
moi bine gospodărită. 
(Gheorghe Baltă).

parea susținută pentru asimilarea 
in fabricație a unor tipuri de mo
bilier care să înglobeze un mare 
volum de manoperă, au făcut ca in 
prezent gradul de valorificare a 
masei lemnoase să fie cu aproape 
60 la sută mai mare față de 1980. 
De remarcat că, in perioada care 
a trecut din acest an. s-a exportat 
suplimentar mobilier în valoare de 
6 milioane lei. Acest spor de pro
ducție a fost realizat în condițiile 
in care, prin aplicarea noilor teh
nologii. s-au economisit importante 
cantități de masă lemnoasă. (Gheor
ghe Giurgiu).

SLOBOZIA : Un parc 
al copiilor

Copiii din municipiul Slobozia 
au primit un dar deosebit : pe o 
suprafață de 10 000 mp, situată in 
vecinătatea bulevardului Matei 
Basarab, a fost amenaiat parcul 
„Universul copiilor". Aleile, pistele 
pentru trotinete, biciclete și carting, 
leagănele, toboganele, balansoare
le. terenurile de volei, baschet, 
handbal, tenis și mlnifotbal creează 
un cadru prielnic pentru petrece
rea timpului in mod distractiv și 
educativ. La realizarea acestui 
complex destinat copiilor din 
Slobozia au participat, prin muncă 
patriotică, organizațiile U.T.C. de 
la întreprinderea antrepriză de 
construcții-montaj. Antren iza pen
tru construcții industriale. între
prinderea de ulei, Trustul de 
montaj utilaj chimic. întreprinde
rea de execuție și exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
Direcția județeană de drumuri, 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice și altele. (Mihai Vișoiu)

serie. La Ineu (42 kilometri de 
Arad), hotelul ' „Moara cu noroc" 
dispune de 46 locuri" de cazare, 
restaurant cu terasă, bar de zi și o 
cofetărie cu laborator propriu. La 
rindul său, hanul „Sălașul de Ia 
răscruce", Situat in zona de agre
ment a orașului Arad, oferă con
diții pentru un popas agreabil, dis- 
punind de 64 locuri de cazare in 
camere cu confort de categoria I A, 
căsuțe, un restaurant, braserie, 
cafâ-bar, precum și teren de tenis, 
volei, popice. Tot in județ se pot 
face popasuri la hanul „Vinga", 
situat in mijlocul unui crîng. la 
hotelul „Lipova" din orașul-sta- 
tiune cu același nume, precum și 
la hotelul „Nădlac", la 45 kilome
tri de Arad.

în fotografie : Hotelul „Moara 
cu noroc" din Ineu, județul Arad.

noi toti si cu fiecare dintre noi. 
Izbînda va fi a acelora care vor 
ști să incorporeze in actele vieții 
mai multă cultură : profesională, 
generală, filozofică, cultural-artis- 
tică. Mergind înainte prin secole 
si milenii, omenirea devine tot mai 
exigentă cu oamenii. în aceste con
diții. este cultura, cum mai cred 
unii, un articol de lux ?

Nu — cultura este o necesitate. 
O necesitate individuală și colecti
vă. O necesitate derivată din în
suși demersul istoric pe care il în
treprindem — construirea celei mai 
bune și mai drepte orinduiri din 
istoria' omenirii. Omul nou este în 
chip necesar un om cult ; să pu
nem fraza la negativ și va suna 
monstruos. A fi cult înseamnă a 
gindi ; a gindi mult, a gindi co
erent. a gindi exact. A situa și a 
te situa. A-ti gindi munca. A gindi 
lumea in toate articulațiile ei. A 
desluși sensul inexorabil al isto
riei. Adică a fi cetățean, locui
tor al cetății, cu toate drepturile 
și îndatoririle care decurg din a- 
ceastă calitate fundamentală. A fi
omul preconizat 
revoluționar.

de umanismul

_____)

BOTOȘANI : Ansambluri 
moderne de locuințe

Printre realizările deosebite din 
județul Botoșani se numără și 
noile construcții de locuințe desti
nate oamenilor muncii. La peste 
30 000 de apartamente se ridică nu
mărul celor construite in ultimele 
două decenii. în prezent, con
structorii zoresc la finalizarea 
cartierului Săveni I și II. perime
tru ce insumează peste 2 300 apar
tamente. precum și a noului cartier 
Calea Națională. Zilele acestea, 
lucrătorii din cadrul Trustului de 
antrepriză generală construcții- 
montaj au început înălțarea prime
lor blocuri dintr-o altă importantă 
zonă a municipiului — cartierul 
Miorița. în final, acest nou ansam
blu de locuințe va însuma alte 840 
apartamente spațioase și conforta
bile. (Eugen Ilrușcă).

BRĂILA : Creativitate 
tehnico-științifică

A fost organizată „Expoziția ju
dețeană de creativitate tehnico- 
științifică — Brăila ’87". Numeroa
sele panouri și standuri argumen
tează, prin cifre și exponate, pre
ocupările unităților brăilene în 
acest domeniu. Au fost realizate 
2 745 de obiective — dintre care 380 
invenții și inovații — la a căror 
rezolvare au fost antrenați peste 
63 000 de oameni ai muncii. Efi
ciența care a rezultat prin rezol
varea acestor obiective se concre
tizează in obținerea unui spor de 
1 633 milioane lei la producția- 
marfă industrială. 482 milioane lei 
la export, creșterea cu 36 122 lei pe 
persoană a productivității muncii, 
reducerea cu 235 milioane lei a 
cheltuielilor materiale si sporirea 
cu 248 milioane lei a volumului de 
beneficii. (Candiano Priceputu).

GIURGIU : Lansarea 
simultană a două nave
Onorîndu-și angajamentele luate 

în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului prin noi fapte de mun
că. la puțin timp de la punerea 
in funcțiune a sincroliftului — o 
realizare de prestigiu a industriei 
românești — colectivul Șantierului 
naval din Giurgiu a reușit să lan
seze simultan, cu ajutorul acestei 
instalații moderne, două nave con
struite aici înainte de termen.
— Este vorba de o navă pentru 

întreținerea mijloacelor de semnali
zare fluvială si a unei stații plu
titoare pentru pomparea apei din 
Dunăre, necesară irigațiilor iri a- 
gricultură — ne soune Dan Nițu- 
lescu. inginerul-șef al șantierului 
naval. Platforma automatizată a 
sincroliftului le-a incredințat si
multan apelor, . Dunării. (Ion 
Manea).

Campionatul mondial universitar 
de handbal

• Azi și mi ine, Ia Timișoara și Iași, meciurile din qrupele 
semifinale • Handbaliștii români întâlnesc echipele Poloniei 

și Iugoslaviei
Cea de-a 10-a ediție a campiona

tului mondial universitar masculin 
de handbal, găzduit in aceste zile de 
țara noastră, intră, incepind de as
tăzi, în a doua fază, o dată cu dis
putarea primelor partide din grupele 
semifinale ce vor avea loc la Timi
șoara și Iași, precum și a meciurilor 
contind pentru turneul locurilor 
9—16.

încheiate cu rezultate in general 
scontate, jocurile din seriile prelimi
nare au stabilit configurația „semi
finalelor", in care va evolua și e- 
chipa României, ciștigătoare detașată 
in toate cele trei meciuri desfășurate 
la Timișoara. Și tot in sala „Olim
pia" din orașul de pe Bega vor juca 
.handbaliștii români in continuare. în 
prima grupă semifinală, din care 
mai fac parte formațiile Iugoslaviei, 
Poloniei și Bulgariei. Grupa a 2-a

„Ștafeta tinerilor muncitori”
• FINALA, DUMINICA, LA ALBA IULIA •»

Duminică, 7 iunie, sub genericul 
„Daciadei", se va desfășura la Alba 
Iulia finala pe țară a crosului „Șta
feta tinerilor muncitori", la care vor 
participa circa 300 de sportivi și

în săptămîna care coincide cu a 
40-a aniversare a clubului Steaua, 
echipa de fotbal a acestei unități de 
frunte din mișcarea noastră sportivă 
continuă cursa nu numai pentru 
ciștigarea unui nou titlu național, ci 
și pentru stabilirea cîtorva „re
corduri" in clasamentul general. Ieri, 
după o altă victorie la scor-fluviu, 
Steaua — Universitatea Cluj-Napoca 
7—0 (o adevărată mașină de mar
cat goluri această formație !). echi
pa clubului Armatei insumează 52 de 
puncte, din 29 de partide, puncte re
zultate din 23 de victorii și șase sco
ruri egale. Coloana din clasament 
pentru infrlngeri poartă' cifra zero, 
iar cele pentru golaveraj indică o si
tuație cu totul neobișnuită. 78—14, 
adică un golaveraj de plus 61 ! Deo
camdată, fiindcă mai sint patru eta
pe pînă la încheierea campionatului, 
iar Steaua are de fapt de jucat cinci 
partide, dacă ținem cont și de res
tanta ei cu Universitatea Craiova.

Slntem astăzi in plăcuta împreju
rare de a ne gindi care vor fi cele 
trei echipe românești care vor re
prezenta fotbalul nostru în „Cupa 
U.E.F.A.". Candidată sigură ar fi 
Dinamo București, ieri 3—3 la 
Galați, cu Oțelul, deși presupunem 
câ ca și-ar Indrenta mai degrabă 
preferințele sere „Cupa cupelor". O 
candidată foarte probabilă este 
Victoria București, care a pierdut la 
Craiova, cu 2—3. in fața Universi
tății, si posibil și aceasta din urmă, 
dacă se va menține pe linia rezul
tatelor bune, de care este desigur 
capabilă. Mai departe însă lucruri
le sint destul de neclare, fiindcă lată. 

într-un articol intitulat „Spania 
— unitatea forțelor de stingă", pu
blicat in revista iugoslavă „Komu- 
nist". Jose Sandoval. membru al 
C.C. al P.C. din Spania, scrie, intre 
altele :
în Spania este în curs de creare, 

atît pe plan economic, cit și politic 
și social, o situație care aduoe cu 
sine anumite trăsături noi.

Se poate afirma că polemica în le
gătură cu criza economică nu este 
nouă. în cadrul recentelor dezbateri 
parlamentare, președintele guvernu
lui, Felipe Gonzalez, a dat asigurări 
că procesele economice se desfășoară 
favorabil, oferind date despre ma
croeconomie. care par să confirme 
acest lucru. Dar premierul nu a spus 
nimic despre microeconomic, care 
afectează direct nivelul de trai al 
oamenilor de rînd. Guvernul susține 
că venitul național sporește, dar nu 
a precizat cum se repartizează acest 
venit. Iar problemele pornesc de 
aici. Pentru oamenii realiști, criza 
continuă. Minerii fac grevă, corner - 
cianții și micii antreprenori din Ma
drid protestează vehement, țăranii 
mîniați blochează șosele cu tractoa
rele, profesorii, medicii și studenții 
protestează. Avem ceea ce se nu
mește o „primăvară fierbinte".

Mișcarea tineretului studios cere 
reforma invățămintului. Mai înainte 
se părea că tinerii au căzut în apa
tie, dar apoi au descoperit că ea nu 
le oferă nici o perspectivă : la 16 ani 

■ei intuiesc că sint condamnați la șo
maj pe viață. Au ieșit in stradă și 
au luptat aproape trei luni de zile. 
Acești tineri, elevi ai școlilor medii, 
au dezbătut la reuniuni revendică
rile lor și le-au apărat în proclama
ții și in cadrul tratativelor cu guver
nul. Astfel au obținut prima lor vic
torie.

De mulți ani Spania nu a fost cu
prinsă de un asemenea va,l de pro
teste. Poate să pară neobișnuit că 
conflictele se întețesc tocmai acum, 
în timpul guvernării partidului so
cialist. Dar acest lucru se explică 
prin urmările pe care le are politica 
pe plan social-economic. în cartierul 
băncilor și al marilor întreprinderi, 
beneficiile continuă să crească, pe 
cînd în cartierul muncitorilor Ma
lariile scad și șomajul sporește. Un 
timp, situația a fost oarecum accep
tată, dar in prezent oamenii cer o 
altă politică. Acest lucru s-a obser
vat clar in timpul alegerilor sindi
cale. Muncitorii au încredințat votcii 
lor Comisiilor Muncitorești — alian
ța sindicală de tendință comunistă. Șl 
oamenii muncii manifestă o tot mai 
mare hotărire de luptă. A sosit 
timpul pentru mobilizare.

Există și un alt element important. 
Coaliția dreptei conservatoare, con
dusă de Fraga Iribarne, s-a destră
mat. Scindarea dreptei înlătură posi
bilitatea ca aceasta să ajungă la pu
tere. Toate aceste schimbări ar pu
tea influența in sens pozitiv imagi
nea arenei politice in favoarea 
Partidului Comunist din Spania. 
Rezultatele alegerilor sindicale și ac
tuala mobilizare a poporului ar pu
tea constitui un indiciu al redresării 
stingii, care se pronunță pentru 
schimbări. La Congresul al XI-lea 
al P.C. din Spania s-a subliniat că 

semifinală, la Iași, cuprinde echipele 
U.R.S.S.. Ungariei. Coreei de Sud și 
S.U.A.. în ce privește celelalte se
lecționate, ele. au fost Împărțite in 
alte două serii, la Cluj-Napoca (El
veția. Nigeria. Maroc, Turcia) și 
Galați (Japonia. Israel, Austria. R.F. 
Germania). în faza a doua a com
petiției contează rezultatele înregis
trate in preliminarii.

Iată programul meciurilor din gru
pele semifinale : joi, la Timișoara : 
Bulgaria — Iugoslavia. România — 
Polonia ; la Iași : S.U.A. — Ungaria, 
U.R.S.S. — Coreea de Sud : vineri, 
la Timișoara : Bulgaria — Polonia și 
România — Iugoslavia ; la Iași : 
S.U.A. — Coreea de Sud și U.R.S.S. 
— Ungaria.

Partidele, care se desfășoară in cu
plaj, încep la orele 17 și, respectiv, 
18,30.

sportive, cîștigători ai etapelor ante
rioare.

în programul concursului figurează 
probele de ștafetă 3 X 2 000 m (femi
nin) și 3 X 4 000 m (masculin).

FOTBAL: Record de goluri
chiar F.C. Argeș încheie cu 0—0 me
ciul de De terenul propriu, cu S.C. 
Bacău. Dintre partidele jucate de 
formații din partea de jos a clasa
mentului. să remarcăm scorul de 
1—1 înregistrat la Petroșani. între 
Jiul și Rapid, ceea ce înseamnă 
foarte mult nentru echipa bucu- 
resteană în privința evitării retro
gradării.

Celelalte rezultate ale etapei a 
XXX-a : Petrolul — Chimia 1—0, 
Sportul studențesc — F.C.M. Brașov 
4—4. Flacăra — Gloria 2—0 și Cor- 
vinul — F.C. Olt 5—0.

Clasamentul : Steaua — 52 n. Di
namo — 42. Victoria — 35. F.C. Ar
geș — 31. F.C. Olt — 31, Univer
sitatea Craiova — 30. Petrolul — 30, 
S.C. Bacău — 29. „U" Cluj-Napoca — 
28. Corvinul — 28, Sportul studen
țesc — 28. Otelul — 28. F.C.M. Bra
șov — 28. Rapid — 26. Jiul — 25, 
Flacăra — 25. Gloria — 22, Chimia — 
19. Etapa viitoare : la 13 iunie, cind 
— cine știe ? — poate va fi doborit 
recordul de 36 de goluri, consemnat 
în etapa de ieri.

• Astăzi s-a reunit lotul repre
zentativ olimpic pentru pregătirea 
meciului de la Aalborg, din 10 iunie 
a.c., dintre echipele olimpice ale 
României și Danemarcei. • Antre
norii Emerich Jenei (coordonator), 
Cornel Drăgușin și Gheorghe Staicu 
au păstrat în general componența de 
la partidele anterioare din prelimi
nariile olimpice : Liliac, Speriatu — 
M. Marian, Varga, Belodedici, Zare, 
Ștefan, Weissenbacher — Bălan, Mo

este necesar să se acționeze pentru 
reinnoirea stingii. Avem in vedere 
acele categorii sociale care în 1982 și 
1986 au votat pentru Partidul Socia
list Muncitoresc șl care acum se simt 
frustrate.

Jose Sandoval scrie în continuare 
că, după Congresul al XI-lea, prin 
propunerea vizind convergența poli
tică și socială și coaliția electorală, 
strategia comunistă de reînnoire a 
stingii s-a axat pe crearea Stîngii 
Unite. Aoeastă strategie impunea 
P.C. din Spania să-și înnoiască po
litica și modul de elaborare a aces
teia în vederea stabilirii unor legă
turi vii și puternice cu societatea ac
tuală, tot mai complexă, în cadrul 
căreia, în afară de mișcarea munci
torească, apar noi forțe, mișcări so
ciale, cerințe, aspirații și interese.

La alegerile din iunie 1986. Stingă 
Unită a ieșit onorabil. Rezultatele 
obținute de ea sint modeste, dar im
portante, dacă se ține seama că a 
avut puțin timp pentru a se consti
tui și a fost presată de alegeri anti
cipate: Totuși, acest, pas a marcat 
începutul realizării ideii adine înră
dăcinate in conștiința muncitorilor : 
ideea unității. Dar pentru a se putea 
consolida. Stingă Unită trebuie să se 
opună provocărilor. Procesul unifi
cării necesită întotdeauna răbdare, 
răspundere șl inteligență politică 
pentru a putea fi găsite soluții ac
ceptabile pentru toate părțile.

în luna iunie, continuă autorul. 
Stingă Unită va trebui să treacă un 
nou examen : în toate comunele și 
în majoritatea unităților autonome 
din țară vor avea loc alegeri pentru 
organele puterii locale. Noi. comu
niștii, ne prezentăm la alegeri cu 
dorința de a consolida prezența 
Stingii Unite în societate, de a 
atrage In coaliție personalități inde
pendente ale stingii, de a grupa for
țele progresiste din satele și orașele 
tuturor unităților autonome. Vom 
acționa, de asemenea, pentru atrage
rea în coaliție a partidelor naționale 
ale stingii, acolo unde acest lucru 
este posibil.

în cadrul acestui prooes de reîn
noire a stingii se făurește și unita
tea Partidului Comunist din Spania 
și,a Partidului Comunist al Popoare
lor Spaniei. în cadrul Stingii Unite 
pășim alături, realizind unitatea de 
acțiune a comuniștilor ambelor par
tide. Această unitate cimentează 
coaliția. în același timp, se făurește 
unitatea .de acțiune pe planul luptei 
sindicale și al luptei pentru pace. 
Astfel, ne apropiem pas cu pas de 
unitatea organică.. Consider că putpm 
vorbi acum liniștiți de justețea căii 
pentru care am optat la al XI-lea 
Congres al partidului.

Nu contestăm că mal există difi
cultăți, și stagnări, se spune în con
tinuare în articol. Există probleme 
pe care trebuie să le soluționăm. 
Trebuie să depășim tradițiile, meto
dele și stilurile de muncă învechite.

La sfirșitul acestui an va avea loc 
cel de-al XII-lea Congres al P.C. 
din Spania. Dacă precedentul con
gres a fost congresul disensiunilor, 
am dori ca următorul să fie congre
sul unificării tuturor comuniștilor 
intr-un singur partjd, scrie in înche
iere autorul.

Campionatele europene 
de box

• Amzăr și Mâeran — 
în semifinale

Pugiliștii români s-au comportat 
bine in prima ’gală a sferturilor 
de finală din cadrul campionate: jr 
europene de box ce se desfășoară la 
Palatul sporturilor din Torino. în li
mitele categoriei semimuscă. Adrian 
Amzăr l-a invins la puncte cu o de
cizie de 5—0 pe Ramazan Gul (Tur
cia). In urma acestei victorii, boxerul 
român s-a calificat in semifinale, 
urmind să-l intilnească pe sovieticul 
Munchian. care l-a eliminat pe Isa- 
zegi (Ungaria). în cealaltă semifi
nală, se vor intilni iugoslavul Zlvadi- 
novici și bulgarul Kolakov.

La categoria semiușoară. Daniel 
Mâeran. cu un box tehnic si lovituri 
puternice, l-a întrecut la puncte (de
cizie 3—2) pe campionul polonez Ko- 
sedowski. în semifinale. Mâeran va 
boxa cu sovieticul Nazarov, cîștigă- 
tor la puncte in fața irlandezului 
Carruth.

Rezultate înregistrate în sferturile 
de finală la categoria mijlocie : 
Maskc (R.D.G.) b.p. llranek (Unga
ria) ; Iaranov (U.R.S.S.) b.p. Stoia- 
nov (Bulgaria) ; Pietrich (Polonia) 
învinge prin K.O. in prima repriză 
pe Ottke (R.F.G.) ; Mukkanen (Fin
landa) b.p. Mokricki (Suedia).

Boxerii calificați in semifinale 
și-au asigurat medaliile de bronz, 
urmind să lupte în continuare pen
tru cele de argint și aur.

vilă. Muzsnai, Majearu. Balint — 
Vaișcovici. Kramer, Cojocaru, Biro. 
Din lot lipsește căpitanul echipei, 
Bumbescu, accidentat. • Pe lingă 
cei 17 jucători amintiți mai sus, pe 
lista de rezerve apar Iasko. Cristea 
și Rada. • Partida de la Aalborg va 
fi arbitrată de o brigadă din Bulga
ria. la centru — Harlațki. • Plenara 
F.R.F. a fost convocată la data de 
27 iunie. • Azi inccp finalele zona
le ale campionatului național de ju
niori (născuți după 1 august 1968 și 
mai tineri). La faza zonală iau parte 
24 de echipe. împărțite în șase gru
pe : la Bacău — C.S.Ș. Iași, Aripi 
Pitești, F.C. Constanța, Petrolul 
Ploiești ; la Buzău — Politehnica Iași, 
S.C. Bacău, Oțelul Galați, Sportul 
studențesc ; la Pitești — Viitorul Cra
iova, Inter Sibiu, C.S.Ș. Brașovia, 
Dinamo București : la Tg. Mure? — 
C.S.Ș. Bacău, Viitorul Hunedoara, 
C.S.Ș. Baia Mare. „U" Cluj-Napoca; 
la Deva — C.S.Ș. Craiova, U.T.A., 
Olimpia Satu Mare, F.C.M. Brașov ; 
la Arad — C.S.Ș. Timișoara, Corvinul 
Hunedoara, C.S.Ș. Oradea. Viitorul 
Tg. Mureș. * După cum se constată, 
București. Iași, Bacău. Brașov și 
Craiova au cite două echipe promo
vate în această fază zonală. • Semi
finalele ■ se vor juca intre 11 și 13 
iunie, în două grupe a trei echipe 
formate din cîștigătoarele celor șase 
serii zonale. • Aceste jocuri vor 
avea loc la Oradea și Craiova, fi
nalistele urmind să se Intilnească in 
meci pentru titlul național la Bucu
rești — 17 iunie.

pe aria unității producătoare măsura 
se solda cu ciștiguri, pe ansamblu ea 
conducea la pierderi suportate in ul
timă instanță de societate. O ma
nifestare cumva diferită, dar avind 
aceeași rădăcină : lipsa răspunderii 
față de „costul social" al unei mă
suri, al unei hotăriri.

Societatea pare a fi privită, de că
tre unii producători, ca un imens 
receptacul căruia i se pot furniza 
lucruri de mai slabă calitate sau mai 
scumpe decit ar trebui, intrucit ea 
„primește". Se uită in aceste cazuri 
că ea, societatea, nu face și nu 
poate face decit să combine rolu
rile noastre sociale in mișcările 
coordonate ale ansamblului său. Ea 
nu poate în nici un fel înnobila, 
perfecționa calitatea unui produs, nu 
il poate vinde decit așa cum il pri
mește, cum este fabricat. Uneori, 
pe drept cuvint. beneficiarul, con
sumatorul primește cu mirare și 
insatisfacție faptul că un produs de 
largă utilitate are nu știu ce defec
țiune. pentru a cărei înlăturare se 
pierde mult timp. Dar se uită, nu 
o dată, că în „amontele" respectivului 
produs s-a situat, poate, el însuși cu 
munca sa. mai slabă și ea.

Bine, ar putea cineva întreba, dar 
unde au fost C.T.C.-iștii, unde au 
fost ceilalți factori învestiți cu răs
punderea de a preveni livrarea pe 
piață a unor asemenea produse ? Re
marcă fără îndoială îndreptățită, dar 
care acoperă numai o parte din ade
văr. Și, trebuie spus, nu pe cea 
esențială. Centrul de greutate al ca
lității se situează in zona cercetă
rii, proiectării și producției pro- 
priu-zise, controlul prin natura sa 
neputind decit să limiteze efecteie 
unei munci superficiale. Concepția 
existentă intr-o vreme, potrivit căreia 
problemele calității ar fi hotărite 
mai ales de exigența controlului — 
concepție care a Încurajat o umfla
re artificială a factorilor investiți cu 
răspunderea de a controla — este

(Urmare din pag. I)

V. M.
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Largă mișcare pentru eliminarea rachetelor nucleare A 
din Europa

Reafirmare a pozițiilor U.R.S.S. 
in domeniul păcii și securității internaționale 
Declarațiile secretarului general al C.C. al P.C.U.S. la intîlnirea 
cu reprezentanții mișcării „Medicii lumii pentru preintimpinarea 

unui război nuclear"

BONN. — Potrivit unul sondaj 
de opinie realizat de specialiști 
din Manheim, aproximativ 90 la 
sută dintre cetățenii R.F.G. se pro
nunță pentru „dubla opțiune zero" 
legată de lichidarea rachetelor a- 
merlcane și sovietice cu rază me
die de acțiune șl a rachetelor ope- 
rativ-tactlce din Europa, relatează 
agenția T.A.S.S.

v 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
AA BRUXELLES — O delegație a 
i organizațiilor de femei ce luptă pen- 
* tru pace din 13 țări vest-europene 
ț a prezentat, la sediul N.A.T.O. din 
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Bruxelles, un document prin care 
se cere conducătorilor țărilor mem
bre să accepte realizarea unui 
acord cu U.R.S.S. privind elimi
narea rachetelor nucleare din Eu
ropa, transmite agenția T.A.S.S.

De asemenea, a fost exprimată 
dorința organizațiilor de femei de 
a se acționa pentru crearea de 
zone lipsite de arme nucleare In 
Europa centrală, precum și preo
cuparea acestora față de atitudi
nea negativă a N.A.T.O. la iniția
tivele de pace ale țărilor socialiste.

Milioane de semnături
pe Apelul de la Hiroshima și Nagasaki
— Miercuri a început in 
campanie de trei zile de' 
de semnături pe „Ape-

TOKIO.
Japonia o 
strîngere 
Iul antinuclear de la Hiroshima și 
Nagasaki* 1. Pină in prezent, acest

apel a fost semnat de peste 20 de 
milioane de oameni din Japonia și 
din alte țări. Apelul cheamă po
poarele lumii la crearea unui front 
unit împotriva armelor nucleare.

Noi argumente în sprijinul lichidării armelor atomice
LONDRA. — Intr-o lucrare e- 

laborată de Shaun Gregory, profe
sor la Școala de studii pentru pace 
din cadrul Universității Bradford, 
se relevă că, pină în prezent, in 
Marea Brltanle au avut, loc 30 de 
accidente implicind arme nucleare 
dintre care au fost recunoscute în 
mod oficial circa o pătrime. Cel 
mai grav dintre acestea, subliniază 
autorul, s-a produs în anul 1956, 
cînd un bombardier american B-47 
s-a prăbușit la baza aeriană de la 
Lakenheath (districtul Suffolk),

provocind un incendiu la depozitul 
ce adăpostea arme nucleare ; deși 
au fost cuprinse de flăcări, acestea 
nu au făcut explozie. Opinia pu
blică, însă, a luat cunoștință despre 
accident doar în anul 1979.

Pe de altă parte, în perioada 
1965—1977, în Statele Unite s-au 
produs 381 de accidente nucleare 
ia mai multe baze militare. Nu 
toate aceste accidente, insă, au fost 
anunțate in mod oficial, subliniază 
autorul, citat de agenția E.F.E.
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MOSCOVA 3 (Agerpres). — Secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, s-a intîlnit cu un 
grup de reprezentanți de frunte ai 
mișcării ..Medicii lumii pentru pre
intimpinarea unui război nuclear". 
Cu acest prilej, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S. și-a exprimat 
sprijinul fată de direcțiile .principa
le ale activității acestei mișcări a 
medicilor legată de explicarea inter
dependentei între dezarmare si dez
voltare, între cursa înarmărilor și 
nevoile economice nu numai in ță
rile în curs de dezvoltare, cl și în 
cele dezvoltate, de problemele sără
ciei. protecției sănătății și învăță- 
mintului. Referindu-se la politica 
externă a U.R.S.S., M. Gorbaciov a

reamintit principalele propuneri so
vietice în domeniul păcii și securi
tății internaționale. In legătură eu 
experiențele nucleare, a arătat el, 
parlamentele U.R.S.S. și S.U.A. ar 
trebui să adopte o lege privind li
mitarea experiențelor nucleare la o 
kilotonă și reducerea numărului lor 
la minimum. „Trebuie să învățăm 
să trăim într-o lume reală — a spus 
vorbitorul. Nu avem altceva de fă
cut. Chiar dacă un popor greșește, 
el însusl trebuie să găsească o so
luție. Si nimeni, nici o superputere 
nu are dreptul să se amestece. Edi
ficarea politicii pe bază de dictat 
dă. încă de pe acum, rezultate 
proaste ; cu timpul trebuie să dispa
ră complet".

NEGOCIERILE SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA

Proiect comun al textului unui tratat privind 
rachetele cu rază medie de acțiune

GENEVA 3 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă. loc
țiitorul conducătorului delegației so
vietice la negocierile sovieto-ameri- 
cane de lă Geneva cu privire la 
armamentele nucleare șl cosmice a 
relevaț că. la actuala rundă, cele 
două părți au elaborat primul pro
iect comun al textului unui tratat 
privind rachetele cu rază medie de 
acțiune, care reflectă pozițiile păr
ților așa cum se prezintă ele in pre
zent — relatează agenția T.A.S.S. în 
acest fel. a arătat el. în cadrul ne
gocierilor s-a făcut un pas impor

tant. care creează o bază pentru 
elaborarea unui proiect de tratat 
definitiv.

Diplomatul sovietic, relevă agen
ția T.A.S.S.. a subliniat, totodată, că 
mai există probleme care constituie 
piedici in calea realizării de noi 
progrese. în cazul înlăturării aces
tor elemente negative si a altora, a 
arătat reprezentantul sovietic, un 
tratat sovieto-american privind ra
chetele cu rază medie de acțiune ar 
putea fi negociat șl semnat la o 
viitoare intilnire sovieto-americană 
la nivel înalt, precizează T.A.S.S.

Deschiderea reuniunii ministeriale a țărilor 
nealiniate din zona Mediteranei

BELGRAD 3 (Agerpres). — La 
Brioni au început miercuri lucrările 
reuniunii ministeriale a țărilor me
diteraneene nealiniate — relatează 
agenția Taniug.

In cuvintarea rostită la deschide
rea lucrărilor, Lazar Moisov, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, a evidențiat că reuniunea oferă 
posibilitatea realizării unul pas îna
inte în formularea unui program de 
acțiune în promovarea cooperării în
tre țările mediteraneene membre ale 
mișcării de nealiniere și în deschi

derea dialogului cu alte state din' 
regiune intr-o serie de probleme de 
interes comun, ceea ce va constitui 
o contribuție la diminuarea încor
dării și întărirea cooperării echita
bile în zonă și, implicit, la pacea și 
securitatea în lume. în context, vor
bitorul a relevat necesitatea soluțio
nării focarelor de criză, conflicte si 
dispute din zonă, preocuparea țări
lor nealiniate pentru reglementarea 
cit mai urgentă a problemei Orien
tului Mijlociu.

Există pentru prima oară 
șansa unei dezarmări reale 
Un interviu al tovarășului Erich Honecker

HAGA 3 (Agerpres). — Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, a relevat 
într-un interviu acordat presei olan
deze că tara sa va promova în con
tinuare o politică activă de pace față 
de R. F. Germania. Cred — a spus 
el — că. probabil în acest an, voi 
face pentru prima oară o vizită în 
R.F.G.

în cadrul Interviului, citat de 
agenția A.D.N.. Erich Honecker a 
abordat unele aspecte majore, ale 
actualității internaționale, apreciind 
că există pentru prima oară o șansă 
de a deschide poarta spre dezarma
rea reală, perspectivă ce se va reali
za în cazul in care va fi făcut primul 
pas decisiv in Europa, și anume un 
acord asupra eliminării totale a ra
chetelor americane si sovietice cu 
rază medie de acțiune.

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 

ROMÂNIEI
BONN 3 (Agerpres). — In clădi

rea primăriei din localitatea Arns
berg —* Republica federală Ger
mania, oraș înfrățit cu municipiul 
Alba Iulia, a avut loc deschiderea 
unei expoziții de carte românească 
și de imagini din țara noastră. La 
loc de frunte se află lucrări din 
opera social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România. Sint 
prezentate în expoziție lucrări ști
ințifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
Sint expuse, totodată, lucrări de 
istorie, știință, literatură, traduceri 
în limba germană și in alte limbi 
de circulație internațională ale unor 
opere de autori români, albume de 
artă, lucrări de prezentare gene
rală a tării noastre.

La deschiderea expoziției au luat 
parte oficialități locale, oameni 
de cultură, ziariști, un numeros 
public.

HELSINKI 3 (Agerpres). — La 
școala de cadre a P.C. Finlandez 
a fost deschisă o expoziție de carte, 
în cadrul căreia la loc central au 
fost prezentate importante lucrări 
din opera , social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. A fost 
inaugurată, totodată, o expoziție 
documentară de fotografii, ce în
fățișează marile transformări In 
dezvoltarea, innoirea și sistema
tizarea orașelor din România, 
pe baza unei concepții arhitecturale 
moderne și de valorificare a speci
ficului și tradițiilor naționale.

in alocuțiunile rostite de rectorul 
școlii și de ambasadorul României 
au fost relevate marile succese obți
nute de poporul român în anii con
strucției socialiste, îndeosebi în 
ultimele două decenii. A fost sub
liniată activitatea neobosită a to
varășului Nicolae Ceaușescu pen
tru promovarea cauzei păcii, a 
dezarmării, securității și destinderii 
în lume.

PARIS 3 (Agerpres). — România 
a fost oaspete de onoare la cea de-a 
49-a ediție a tradiționalului tîrg 
anual din orașul francez Saintes 
(departamentul Charente-Maritime). 
Au fost inaugurate o expoziție de 
carte, la loc de cinste fiind pre
zentate lucrări din opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o expoziție pri
vind realizările social-economice 
ale țării noastre, precum si o expo
ziție pe teme turistice. Au fost ex
puse, de asemenea, mostre de pro
duse românești exportate pe piața 
franceză, precum și obiecte de arti
zanat și costume tradiționale.

SÂ ÎNCETEZE ACȚIUNILE AGRESIVE ALE REGIMULUI 
SUD-AFRICAN ÎMPOTRIVA STATELOR VECINE!

După cum au relatat agențiile de 
presă, rasiștii din R.S.A. au comis, 
zilele trecute, un nou act agresiv de 
o deosebită gravitate împotriva unui 
stat african independent si suveran 
— Mozambicul. Un grup diversionist 
puternic înarmat s-a apropiat, din
spre mare, la bordul unor ambarca
țiuni. de teritoriul mozambican și a 
reușit să debarce, la adăpostul întu
nericului. infiltrindu-se apoi în in
teriorul capitalei tării. Maputo, unde 
a atacat un număr de clădiri aflate 
în centrul orașului, inclusiv clădirea 
care adăpostește reprezentanta Con
gresului Național African (A.N.C.), 
principala organizație a populației 
majoritare din Republica Sud-Afri- 
cană. în urma acestui atac criminal, 
mai multe persoane au fost ucise 
sau rănite. Cîțiva dintre teroriști au 
fost prinși, restul izbutind să se re
tragă, folosind aceeași rută maritimă.

Această nouă acțiune cu caracter 
terorist vine să se adauge unui lung 
șir de acte similare întreprinse îm
potriva statelor africane „din prima 
linie". Numai în ultimul timp, uni
tăți „specializate" ale regimului de 
la Pretoria au atacat orașul Livings
tone din Zambia, au dinamitat un 
imobil din centrul orașului Harare, 
capitala Republicii Zimbabwe, iar 
grupuri aeropurtate au pătruns 
adine în teritoriul Angolei, aruneînd 
In aer, în mai multe puncte, o cale 
ferată importantă. Alte state africa
ne învecinate, Botswana, Swaziland 
au format, la rindul lor, obiectul 
unor sistematice agresiuni.

Toate aceste incursiuni criminale, 
soldate cu numeroase victime în 
rindul populației civile și mari 
pagube materiale, reprezintă o fla
grantă și brutală încălcare a celor 
mai elementare norme ale legalității 
internaționale, si ele stîrnesc o pu
ternică și legitimă indignare pretu
tindeni în lume. Mozambicul. Ango
la. Zambia. Zimbabwe și celelalte 
țări „din prima linie" sînt state su
verane și independente, membre ala 
Organizației Națiunilor Unite și ni
mic. nici un fel de pretexte, nu poate 
justifica recurgerea la acțiuni milita
re împotriva lor, a teritoriului lor na
țional. Asemenea acte vizează desta
bilizarea situației interne din statele 
amintite, urmărind să instaleze con
trolul R.S.A. asupra Întregii regiuni. 
Date incomplete apreciază la zeci 
dacă nu chiar sute de mii numărul 
total al celor uciși de-a lungul ani
lor. în cursul repetatelor intervenții 
militare ale rasiștilor sud-africani, 
în timp ce pagubele materiale de
pășesc 60 miliarde de dolari — în 
condițiile în care țările in cauză eu 
de făcut față problemelor serioase 
ale lichidării stării de subdezvoltare 
economică. Se dovedește astfel, o

dată în plus, că regimul de la Pre
toria nu numai că duce practic un 
război împotriva propriului popor, 
a majorității populației oprimate șl 
prigonite cu brutalitate ; în același 
timp, el constituie un primejdios 
factor de endemică încordare și ten
siune, o sursă de permanente provo
cări și conflicte, care amenință in 
modul cel mai serios pacea și secu
ritatea în Africa australă și pe în
tregul continent.

Noile acțiuni agresive ale promo
torilor apartheidului sînt aspru con
damnate Pe olan international, re
prezentanți guvernamentali ai nume
roase țări calificîndu-le ca „verita
bile acte de război", care „nu fac 
decît să evidențieze caracterul agre
siv al unul regim ce încearcă să-sl 
rezolve criza internă prin acte de 
violentă împotriva țărilor vecine".

într-adevăr. regimul de la Preto
ria traversează o profundă criză, cu
noaște o continuă accentuare a Insta
bilității. puternice convulsii interne, 
pe care așa-zisele alegeri care au 
avut loc recent. cu excluderea 
populației africane majoritare, le-a 
pus si mal puternic în lumină. în 
ciuda stării excepționale, practic nu 
trece zi fără violente confruntări 
între forțele represive si populație, 
soldate cu numeroase victime, morii 
si răniți. în temnițele sud-afrioane 
zac mii de patrioți. In zadar încear*-  
că însă acest regim condamnat de 
istorie să-si prelungească existența, 
recurgînd la represiuni în interior și 
la acțiuni armate împotriva statelor 
vecine. Experiența internațională a- 
testă cu prisosință că recurgerea la 
politica de forță, incursiunile mili
tare. actele de război sînt inevitabil 
sortite eșecului.

Opinia publică din țara noastră, 
împreună cu opinia publică din în
treaga lume, înfierează cu indignare 
și fermitate noile acte agresive ale 
R.S.A. împotriva statelor africane 
vecine, reafirmîndu-și sprijinul ho- 
tărît față de lupta dreaptă a popoare
lor din Africa australă împotriva co
lonialismului, neocolonialismului. ra
sismului și apartheidului. Ea cere să 
se pună capăt neintîrziat și defințtiv 
actelor agresive ale rasiștilor sud- 
africani. sâ fie respectate princi
piile legalității internaționale. Po
porul nostru este ferm convins că 
nici un fel de incursiuni terorista 
si acțiuni armate nu vor putea să 
prelungească existenta anacronicelor 
rinduieli colonialiste și rasiste, că 
nu este departe ziua cînd cauza li
bertății. dezvoltării de șine stătă
toare si egalității in drepturi va 
triumfa ne întregul continent afri
can.

V. ALEXANDRESCU

Pentru folosirea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Cooperarea pe plan internațional 
in domeniul Cosmosului constituie 
tema centrală a dezbaterilor celei 
de-a 30-a sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, care se 
desfășoară la sediul din New York 
ni Națiunilor Unite. In intervențiile 
lor. numeroși vorbitori au reliefat că 
dezvoltarea unei colaborări largi și 
reale în domeniul cercetărilor spa

țiale este singura opțiune rațională 
față de transferarea cursei înarmă
rilor in Cosmos. Plasarea de arma
ment in spațiul extraatmosferic nu 
numai că ar duce la sporirea peri
colului unui război nuclear, dar con
stituie o irosire irațională a unor 
însemnate resurse materiale și uma
ne, atît de necesare dezvoltării eco
nomice și sociale pe Terra — s-a re
levat in cursul dezbaterilor.

Propunere pentru organizarea 
unei întîlniri la nivel înalt a U.E.O.

PARIS 3 (Agerpres). — Adunarea 
parlamentară a Uniunii Europei Oc
cidentale (U.E.O.) a adoptat o rezo
luție care propune celor șapte țări 
membre ale organizației — Marea 
Britanic, Belgia, Luxemburg, Olan
da, Italia, R.F.G. și Franța — orga
nizarea cit mai curind a unei reu
niuni la nivel înalt a U.E.O. — 
transmite agenția Taniug. Scopul a-

cestei întruniri îl constituie definirea 
politicii generale a Europei occiden
tale în domeniul apărării și secu
rității pentru următorul deceniu in 
condițiile în care — se afirmă în re
zoluție — este foarte probabilă în
cheierea unui prim acord sovieto- 
american in sfera reducerii arsena
lelor nucleare.

Reuniunea general-europeană de la Viena 
Prezentarea rezultatelor Consfătuirii Comitetului Politic 

Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
VIENA 3 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al R.D.G., Oskar Fischer, 
e prezentat Ia ședința plenară a re
uniunii general-europene de la Vie
na rezultatele Consfătuirii de la 
Berlin a Comitetului Politic Consul

tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, transmite agen
ția A.D.N, El a Îndeplinit astfel 
mandatul pe rare consfătuirea l-a 
încredințat tării-gazdă.

BONN

Convorbiri bulgaro — vest-germane
BONN 3 (Agerpres). — După o pri

mă rundă de convorbiri — în cadrul 
cărora a fost examinat ansamblul 
relațiilor bilaterale — cancelarul 
R.F. Germania, Helmut Kohl, și pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, au participat 
la o conferință de presă — infor
mează agenția B.T.A. Ei au declarat 
că raporturile dintre cele două țări, 
reciproc avantajoase, cunosc un curs 
pozitiv și ritmuri stabile de dezvol

tare. Părțile au apreciat că actualele 
convorbiri au loc intr-un moment de 
mare importantă pentru relațiile 
Est-Vest, în care sporesc șansele 
realizării unor acorduri reciproc 
acceptabile privind dezarmarea nu
cleară in Europa. Todor Jivkov și 
Helmut Kohl s-au pronunțat pentru 
lichidarea armelor chimice și tre
cerea la negocieri asupra reducerii 
armamentelor convenționale — trans
mite agenția bulgară de știri.

=—=—= (din actualitatea politică) ■
coreea de suD: Un vulcan în continuă erupție

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 3 (Agerpres). — în ora

șul Tripoli din nordul Libanului au 
avut loc, miercuri, funeraliile fos
tului priîn-ministru al Libanului, 
Rashid Karame, asașinat la 1 iunie. 
La ceremonie au participat nu
meroși reprezentanți ai diferitelor 
regiuni ale țării, mii de libanezi.

Pe de altă parte, Selim Al-Hoss, 
care exercită în prezent funcția de 
prim-ministru, a declarat că pină 
la finalizarea consultărilor politice 
și formarea noului guvern va urma 
liniile politicii promovate de prede
cesorul său.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a inițiat o 
nouă serie de consultări cu repre
zentanții la Națiunile Unite ai sta
telor membre permanente ale Con
siliului de Securitate, consacrate in 
principal examinării evoluției situa
ției din Orientul Mijlociu — a anun
țat. un purtător de cuvînt al organi
zației mondiale, citat de agenția 
KUNA. El a conferit pe această 
temă eu reprezentanții permanent! 
la O.N.U. ai S.U.A. și Franței, ur- 
mînd. să aibă consultări in cursul 
acestei găptămîni cu ambasadorii 
U.R.S.S., Chinei și Marii Britanii.

AMMAN 3 (Agerpres). — La Am
man au avut loc miercuri convorbiri 
oficiale între regele Hussein al Ior
daniei și președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak.

Politica de apartheid — o continuă primejdie 
la adresa țărilor din „prima linie“

• Concentrări de trupe sud-alricane la qranița Zambiel
• Declarația președintelui Republicii Guineea-Bissau

LUSAKA 3 (Agerpres). — In în
treaga Zambie s-au adoptat măsuri 
suplimentare de securitate in legă
tură cu o posibilă acțiune agresivă 
militară a regimului rasist al Africii 
de Sud. în sudul țării, la Living
stone, paza a fost întărită pentru a 
se da o ripostă hotărită unei even
tuale încercări de pătrundere a sud- 
africanilor pe teritoriul Zambiei.

După cum relevă surse din Lusaka, 
trupe ale R.S.A. se află masate in
tr-o zonă de frontieră cu Zambia, pe 
teritoriul Namibiei ocupate de for
țele armate ale regimului rasist de 
Ia Pretoria.

La sfîrșitul lunii aprilie, tn orașul 
Livingstone a pătruns un grup de

comando sud-african care a deschis 
focul provocînd victime umane și 
pagube materiale.

BISSAU 3 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, Joao Bemardo 
Vieira, a condamnat ferm acțiunea 
agresivă întreprinsă recent, de regi
mul rasist din Africa de Sud împo
triva Mozambicului. El a arătat că 
în condițiile unul șir de acte mili
tare comise împotriva statelor afri
cane se impune ca întreaga opinie 
publică internațională să acționeze 
unit în vederea abolirii „odiosului 
sistem de apartheid".

CONFERINȚA ANUALĂ A O.I.M.

„Viata politică din Coreea de Sud 
sb află la răscruce" : o apreciere 
făcută de revista americană „News
week", care nu poate fi bănuită în 
orice caz de lipsă de simpatie față 
de regimul din această țară. în- 
tr-adevăr, autoritățile de la Seul se 
văd confruntate de luni de zile cu 
o largă și intensă mișcare, care con
testă legitimitatea regimului de dic
tatură al generalului Chun Du Hwan, 
instaurat în august 1980, și reven
dică, cu neslăbită vigoare, instaura
rea de drepturi democratice, înfrun- 
tînd cele mal crunte acțiuni represi
ve ale forțelor polițienești și mili
tare.

La șapte ani de Ia insurecția din 
mai 1980, a tineretului și muncitori
mii, organizată în Kwangju, cei 
800 000 locuitori ai acestui oraș, 
devenit simbolul rezistenței și ri
dicării populare, păstrează vie amin
tirea sutelor de victime ale repre
siunii. Ei șl întreaga țară. Ca un 
vulcan in necontenită erupție, cen
trele universitare, marile localități 
sint zguduite aproape zilnic de ample 
manifestații populare. 15 000 de 
polițiști s-au năpustit zilele trecute 
pentru a împrăștia o adunare con
vocată în memoria celor ce au pierit 
în timpul insurecției de la Kwangju. 
După ce au lovit fără milă și au 
aruncat în demonstranți cu grenade 
lacrimogene, polițiștii au arestat 1 200 
de persoane. Autoritățile mențin țara 
în permanentă stare de alertă, în
cearcă să înăbușe prin orice mijloace 
ofensiva maselor, acuză de „proco- 
munism" și condamnă la ani grei de 
Închisoare un mare număr de stu- 
denți patrloți și personalități demo
cratice.

în ciuda acestor represiuni și 
persecuții, lupta populației sud- 
coreene nu a scăzut, cîtusi de puțin 
în intensitate, ci dimpotrivă. Con
fruntat cu o asemenea situație, re
gimul de dictatură militară a recurs 
la o manevră diversionistă. Au fost, 
astfel, „sacrificați" unii din cei mai 
aproniați colaboratori ai dictatoru
lui Chun Du Hwan — primul-mi- 
nistru Lho Shin Yong și alți cinci 
miniștri. între care ministrul de in
terne. A fost demis și șeful poliției, 
recunoscîndu-se, în cele din urmă, că 
aceasta a fost direct implicată în 
uciderea, prin torturi, a unui student 
și a altor deținuți politici din Închi
sorile Coreei de Sud.

Dar întreg ansamblul de măsuri 
ș-a dovedit a fi o simplă operație 
„cosmetică", cînd s-a aflat că noul 
prim-ministru nu este altul decît Lee 
Han Key „om de încredere" și fost 
consilier al lui Chun Du Hwan. în 
plus, șeful regimului de la Seul și-a 
încălcat propriile promisiuni, și a 
suspendat, pe timp de doi ani, dez
baterile în legătură cu modificarea 
constituției, una din revendicările 
principale ale mișcărilor populare 
care se pronunță pentru alegerea 
directă a șefului statului sud-coreean. 
Este semnificativ că șeful regimului 
de la Seul s-a grăbit să anunțe de
semnarea unui succesor, in persoana 
unui adept fidel al politicii sale, res
pectiv președintele Partidului justi
ției (de guvernămînt), a cărui ale
gere este asigurată, intrucît Consi
liul electoral este format din politi
cieni selecționați din anturajul dic
tatorului sud-coreean.

Concomitent cu înăsprirea măsuri
lor represive, autoritățile de la Seul 
au devenit și mai active pe planul 
transformării Coreei de Sud „într-un 
teatru de exerciții militare ale forțe
lor armate din deceniul ’80", cum 
aprecia un ziar japonez. La ediția 
din acest an a manevrelor militare 
„Team Spirit" au participat, cu în
cepere din luna februarie, peste 
200 000 militari sud-coreeni și ame
ricani. Ținînd seama de faptul că, in 
1976, efectivele mobilizate în aceste 
exerciții provocatoare antrenau 
„doar" 46 000 de militari, concluziile 
sint lesne de tras. Nu mai este de 
fapt un secret pentru nimeni, In
clusiv pentru demnitari și ziare din 
S.U.A., că „longevitatea" regimului 
de la Seul se datorează aparatului 
militar și polițienesc propriu, ca și 
prezenței forțelor armate ale S.U.A. 
Se reamintește, in acest context, că 
în Coreea de Sud sînt amplasate 200 
baze militare și sînt staționați 40 000 
militari ai S.U.A. în același timp, 
peste jumătate din focoasele nuclea
re ale S.U.A. desfășurate în Asia 
(1 800 unități) sint amplasate în 
Coreea de Sud. Neîndoios, toate ase
menea desfășurări de forțe urmăresc 
să submineze dialogul și destinde
rea in Peninsula Coreeană.

încercări sortite eșecului, mat ales 
dacă se au în vedere reacțiile popu
lației sud-coreene. La ansamblul 
demersurilor partidelor de opoziție, 
ale reprezentanților celor mai diver

Forțele de represiune angajate cu brutalitate in imprâștierea unei demon
strații antidictatoriale la Seul

se sectoare ale opiniei publice s-a 
raliat acum si „Asociația luptătorilor 
împotriva dictaturii", creată recent 
la Seul, care își propune să militeze 
activ pentru reforme constituționale 
fundamentale, instaurarea democra
ției în Coreea de Sud, eliberarea tu
turor deținuților politici, încetarea 
represiunilor împotriva elementelor 
progresiste și democratice. Pro
gramul acestei organizații a și în
trunit adeziunea a peste 70 de depu- 
tați ai parlamentului sud-coreean, a 
unor personalități politice, lideri ai 
cultelor, juriști, profesori, scriitori, 
reprezentanți ai organizațiilor mun
citorești și țărănești.

In concordanță cu aspirațiile for
țelor patriotice și democratice din 
Coreea de Sud, Guvernul R.P.D. 
Coreene se situează, cu consecvență, 
pe poziția dialogului și negocierilor 
în scopul ameliorării relațiilor Nord- 
Sud și obținerii unei reglementări 
pașnice a problemei reunificării. O 
nouă propunere privind începerea de 
convorbiri politice și militare la înalt 
nivel între Nord și Sud, elaborată 
de Phenian, vizează eliminarea stării 
de ascuțită înfruntare politică și 
gravei tensiuni militare existente în 
Peninsula Coreeană. în dorința de a

elimina primejdia atragerii națiunii 
într-un conflict nuclear, R.P.D. Co
reeană s-a pronunțat pentru trans
formarea peninsulei într-o zonă de- 
nucleaț-izată, ceea ce ar contribui la 
menținerea păcii în regiune și în 
Asia.

Dacă în răstimp de 7 ani, cit au 
trecut de la reprimarea sîngeroasă a 
insurecției tineretului și muncitorimii 
din Kwangju, guvernanții de la Seul 
și-au amplificat la maximum apara
tul de represiune, ei nu au reușit 
să intimideze și să reducă Ia tăcere 
forțele patriotice și democratice 
sud-coreene, angajate cu spirit de 
abnegație în luptă. Operațiile de 
fațadă aplicate, manevrele militare 
demonstrează cu prisosință cit de 
antipopular și vetust este regimul, 
cit de departe a ajuns în ignorarea 
și sfidarea aspirațiilor națiunii 
coreene. Tocmai de aceea forțele care 
compun ampla mișcare populară din 
Coreea de Sud întrunesc simpatia și 
sprijinul opiniei publice mondiale, 
pentru că lupta lor pentru drepturi 
și libertăți, pentru reunificarea paș
nică și democratică a țării este o 
luptă dreaptă, legitimă.

Petre STANCESCU

GENEVA 3 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis lucrările celei de-a 73-a se
siuni a Conferinței anuale a Organi
zației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.), la care participă 2 000 de 
delegați.

Pe agenda reuniunii figurează 
probleme ce țin de competenta or
ganizației, precum asigurarea locu
rilor de muncă, lupta împotriva șo
majului în țările capitaliste și în cele 
în curs de dezvoltare, integrarea ti
nerilor în viața activă, mijloacele de 
protecție la locul de muncă s.a.. ca

și promovarea cooperării Interna
ționale in acest domeniu.

în cuvintarea de deschidere, pre
ședintele actualei sesiuni, ministrul 
iordanian al muncii și dezvoltării 
sociale. Khaled Haj-Hassan, a cerut 
participanților să-și coordoneze 
eforturile, inspirîndu-se din ideile 
nobile ce călăuzesc această organiza
ție, pentru a apăra drepturile celor 
ce muncesc, pentru a contribui, in 
cadrul oferit de O.N.U., la atenuarea 
crizei economice, la instaurarea în 
lume a unei păci durabile, bazate pa 
dreptate și egalitate.

GENȚIILE DE PRESA
S - pe scurt

IIOTARÎRE. Comitetul Central al
• P.P.R.M. și Consiliul de Miniștri 

al R. P. Mongole au adoptat o 
Ihotărîte „Cu privire la măsuri de 

întărire a legăturilor dintre știința 
agricolă și producție și creșterea

I eficienței cercetării științifice" — 
relatează agenția T.A.S.S. Docu
mentul prevede ca. pe baza ampla-

. sării raționale a instituțiilor știin
țifice și apropierii la maximum a

1 acestora de activitatea economică
practică, eforturile oamenilor de

| știință să se concentreze asupra
unor probleme legate de creșterea 
producției vegetale și animale,

DECIZIE. Comitetul director al 
I coaliției forțelor democratioe peru

ane „Stingă Unită" a decis insta- 
Ilarea unei conduceri colective. Se

cretarul general al Partidului Co
munist Peruan, Jorge del Prado, va 

I exercita, în luna iunie, funcția de 
coordonator al conducerii „Stîngii 
Unite".

AMNISTIERE. Guvernul Afga-
I nistanului continuă amnistierea 

persoanelor condamnate anterior 
I pentru activitate contrarevoluționa

ră, relatează agenția Bachtar. Re-
1 cent, în provincia Balh au fost eli- I berate din detenție încă 148 de per

soane. în ansamblu, de la începu
tul politicii de conciliere națională 
au fost repuse in drepturi aproxi- 

Irnativ 6 000 de persoane. De partea 
guvernului au trecut peste 20 000 
de persoane din rindul formațiuni- 

Ilor contrarevoluționare, informea
ză agenția Bachtar,

DIZOLVAREA PARTIDULUI 
I REPUBLICII ISLAMICE DIN 

IRAN. După cum informează agen
ția IRNA. Partidul Republicii

■ Islamice (P.R.I.). de guvernămînt,

din Iran si-a încetat activitatea, 
fiind dizolvat. Decizia a fost adop
tată in unanimitate de către Co
mitetul Central al P.R.I.. la propu
nerea președintelui Republicii, 
Seyyed Aii Khamenei, și a .preșe
dintelui Adunării Naționale Con
sultative. Hashemi Rafsanjani, fon
datori ai partidului, apreciindu-se 
că ea este impusă de circumstan
țele actuale. S-a apreciat că parti
dul. singurul partid politic din 
Iran, creat în primele zile după 
victoria revoluției islamice, și-a 
îndeplinit misiunea si că în pre
zent existenta sa poate constitui 
un pretext pentru acțiuni fracțio- 
niste si scizioniste afectind unita
tea tării.

GUVERNUL BELGIAN a anun
țat că nu va înlocui cele patru 
baterii de rachete sol-aer „Nike" 
amplasate în R.F.G., care urmează 
a fi retrase în 1990, transmite agen
ția A.D.N. Surse ale cancelariei 
primului-ministru au afirmat că 
cererea S.U.A. ca acestea să fie 
înlocuite cu sistemele americane 
moderne „Patriot" a fost respinsă, 
din motive financiare.

NOUL GUVERN SUDANEZ al
cătuit de premierul Sadeq Al 
Mahdi a depus miercuri jurămîn- 
tul. Programul cabinetului preve
de, Intre altele, convocarea unei 
conferințe constituționale care să 
pună capăt conflictului din sudul 
țării și intensificarea eforturilor 
pentru depășirea crizei economice.

CRIZA GUVERNAMENTALA 
DIN ISLANDA. Președintele Re
publicii Islanda, Vigdis Finnboga- 
dottir. a încredințat misiunea for
mării guvernului președintelui Par
tidului Social-Democrat, Jon Bald-

vin Hannibalsson. Este cea de-a 
treia încercare de depășire a crizei 
guvernamentale. declanșată in 
urma alegerilor generale de la 25 
aprilie.

1

CONDAMNARE. După cum re- J 
latează agenția T.A.S.S., Tribuna
lul Suprem al U.R.S.S. l-a condam- . 
nat la moarte prin împușcare, ca 
pedeapsă excepțională, pe fostul I 
prim-secretar. al Comitetului regio
nal Buhara al P.C. din Uzbekistan, I 
Karimov. Cercetarea judiciară a | 
stabilit că acesta, folosindu-se de 
funcția sa de răspundere, a luat . 
sistematic mită de la numeroase 
persoane oficiale st a dat. la rîn- » 
dul său, mită. Bunurile dobindite 
ilicit de Karimov au fost confisca- I 
te. O parte din persoanele care au | 
dat sau au luat mită de la Karimov 
eu fost condamnate, iar altele sint t 
cercetate de Procuratura U.R.S.S.

CONFERINȚA INTERNAȚIO
NALA ASUPRA S.I.D.A. La Wa- |
shington continuă lucrările celei |
de-a treia conferințe internaționale 
asupra S.I.D.A. (sindromul imuno- |
deficitar dobîndit), la care parti- |
cipă 6 000 de specialiști din peste 
50 de țări. Sînt examinate posibi- «
litățile de combatere a acestei 
grave maladii, informează agenția II
Taniug. Din documentele oficiale 
prezentate conferinței reiese că, I
pînă în prezent, în lume sînt înre- ||
gistrați peste 50 000 de bolnavi de 
S.I.D.A. Dar se crede că numărul I 
bolnavilor este mult mai mare.

ACȚIUNE TERORISTA. într-o . 
mare piață din Rawalpindi (Pakis- |
tan) s-a produs o puternică explo
zie, in urma căreia au fost rănite ■ 
30 de persoane, din care 8 se află j 
în stare gravă. Au fost distruse sau 
avariate citeva locuințe și magazi- i 
ne. Poliția nu a descoperit autorii 
acestei acțiuni teroriste.

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ, la 
virsta de 94 de ani, cunoscutul chi
tarist spaniol Andreas Segovia. J
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