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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

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

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 5 iunie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
analizat MODUL IN CARE AU FOST REALIZATE 
PREVEDERILE PLANULUI PE LUNA MAI Șl 
MASURILE DE ÎNFĂPTUIRE INTEGRALA A PLA
NULUI PE LUNA IUNIE SI PE ÎNTREGUL 
AN 1987.

S-a apreciat că in luna mai au fost obținute 
unele rezultate bune in îndeplinirea indicatorilor 
de plan, realizările pe ansamblu fiind superioare 
celor înregistrate in aceeași perioadă a anului 
trecut. în același timp, s-a subliniat că o serie de 
întreprinderi, centrale și ministere n-au acționat 
cu toată fermitatea pentru înfăptuirea ritmică, 
integrală, a planului, pentru inlâturarea lipsurilor 
manifestate în activitatea economică - și din 
această cauză realizările obținute nu s-au situat 
la nivelul prevederilor, al posibilităților existente.

Criticind această situație, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut 
guvernului, ministerelor, centralelor, tuturor unită
ților economice să ia de urgență măsuri efici
ente in vederea lichidării stărilor de lucruri 
negative și îmbunătățirii radicale a întregii acti
vități, pentru recuperarea rămînerilor în urmă și 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe luna in 
curs, pe primul semestru și pe întreg anul 1987. 
O atenție deosebită trebuie acordată rezolvării 
operative a tuturor problemelor care privesc reali
zarea, la un înalt nivel calitativ, a producției des
tinate exportului, asigurindu-se, in acest scop, 
programarea, pregătirea și lansarea cu prioritate 
în fabricație a acestor produse, aprovizionarea 
tehnico-materială și livrarea întregului fond de 
marfă la termenele stabilite in contractele cu 
beneficiarii externi. Ministerele, toate unitățile 
economice trebuie să considere o problemă cen
trală a activității lor realizarea in cele mai bune 
condiții a producției pentru export. Secretarul 
general al partidului a cerut să se ia toate măsu
rile pentru urmărirea zilnică a modului cum se 
realizează producția planificată, și îndeosebi pro
ducția de export.

Pornind de la faptul că se mențin încă 
importante stocuri supranormative, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut comisiei special con
stituite in acest scop să elaboreze un program 
concret de folosire și introducere in circuitul pro
ductiv a acestor stocuri. Guvernul va raporta săp- 
tăminal cum se realizează practic măsurile de 
lichidare a stocurilor supranormative. In acest 
scop s-a stabilit să se formeze comisii pe ministere 
și centrale care să se ocupe special de problema 
lichidării și introducerii in circuitul economic a 
stocurilor supranormative. S a cerut, totodată, să 
se ia măsuri pentru lichidarea stocurilor de pro
ducție neterminată, care se mențin la un nivel 
ridicat, precum și pentru o cit mai bună dimensio
nare și folosire a stocurilor de producție.

Secretarul general al partidului a cerut, de 
asemenea, să se ia măsuri ferme pentru încadra
rea strictă in normele de consum stabilite, pentru 
reducerea acestora, precum și a cheltuielilor de 
producție. Guvernul, ministerele poartă nemijlocit 
răspunderea pentru respectarea riguroasă a con
sumurilor de materii prime și materiale, de com
bustibili și energie de către toate unitățile eco
nomice.

O atenție deosebită trebuie să se acorde creș
terii productivității muncii la nivelul prevederilor 
din programele de organizare și modernizare a 
producției și a muncii. S-a cerut să se ia 
măsuri ferme pentru folosirea cu maximă 
eficiență a tuturor capacităților pentru orga
nizarea rațională a schimburilor și depla
sarea operativă a forței de muncă in raport 
de cerințele concrete ale producției dintr-un sec
tor sau altul, asigurindu-se o cit mai judicioasă 
utilizare a forței de muncă pe fiecare minister, 
centrală și întreprindere in parte. S-a cerut ca 
Ministerul Muncii, Uniunea Generală a Sindica
telor din România, Consiliul Organizării Econo- 
mico-Sociale să dovedească mult mai multă răs
pundere in îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor ce 
le revin în ceea ce privește organizarea, reparti
zarea și folosirea forței de muncă.

In domeniul investițiilor, s-a indicat guvernului, 
ministerelor, centralelor și organizațiilor de con
strucții să situeze permanent in centrul activității 
lor realizarea integrală a programului de punere 
in funcțiune a noilor capacități, precum și recu
perarea restanțelor din acest sector. Este necesar 
să se acționeze in continuare pentru întărirea 
răspunderii in livrarea la timp a utilajelor, pentru 
soluționarea operativă, jos, pe șantiere, a tuturor 
problemelor ce le ridică buna desfășurare a acti
vității și asigurarea dării in folosință la terme
nele stabilite a obiectivelor prevăzute.

Referindu-se la sarcinile ce revin agriculturii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că Minis
terul Agriculturii, consiliile populare, consiliile 
unice agroindustriale de stat și cooperatiste, toate 
unitățile agricole trebuie să asigure executarea, 
la timp și de calitate, a lucrărilor de întreținere

și de recoltare, prin respectarea riguroasă a nor
melor agrotehnice, în vederea obținerii unor pro
ducții superioare, corespunzător prevederilor de 
plan, obiectivelor noii revoluții agrare.

Vor trebui luate din timp măsuri pentru eva
luarea corespunzătoare a recoltei, pentru organi
zarea strîngerii, in pîrgă, a orzului, in 3-4 zile 
și a griului in 8—10 zile, pentru folosirea inte
grală a parcului de mașini, a tuturor mijloacelor 
existente in vederea evitării oricăror pierderi de 
recoltă. Se impune o mobilizare cit mai largă a 
tuturor forțelor de la sate pentru întreținerea cul
turilor și realizarea celorlalte lucrări de sezon, 
pentru o bună pregătire și desfășurare a campa
niei de recoltare.

Secretarul general al partidului a apreciat că 
există toate condițiile ca, printr-o mai bună 
organizare a producției și a muncii, prin intărirea 
ordinii, disciplinei și a răspunderii in fiecare 
unitate și sector de activitate, sarcinile stabilite 
pe luna iunie și pe primul semestru să fie înde
plinite integral. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că, angajindu-se fiecare - 
începind cu membrii Comitetului Politic Executiv, 
ai guvernului, cu conducerile ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, cu organele și organi
zațiile de partid, și pină la fiecare colectiv de 
oameni ai muncii - să acționeze cu toată răs
punderea și exigența, cu mai mult spirit de ini
țiativă și dăruire in muncă, vom putea intimpina 
Conferința Națională a partidului cu realizarea 
in cele mai bune condiții a planului de produc
ție la toți indicatorii, în fiecare sector de acti
vitate.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat PROPUNERILE PRIVIND STA
BILIREA FRUNTAȘILOR IN ÎNTRECEREA SOCIA
LISTA PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI NATIONAL 
UNIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
A ROMÂNIEI PE ANUL 1986.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv a 
examinat si aprobat PROPUNERILE PRIVIND PRE
GĂTIREA SI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR GE
NERALE DE DEPUTÂTI IN CONSILIILE POPULARE 
MUNICIPALE, ALE SECTOARELOR MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI, ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE S-a 
stabilit ca pentru aceste alegeri, care vor avea 
loc in ziua de 15 noiembrie 1987, să se mențină 
criteriile aprobate pentru alegerile generale din 
martie 1985 in ce privește numărul circumscrip
țiilor electorale unde urmează să fie depuse cite 
două sau trei candidaturi, precum și compoziția 
candidaților de deputați pentru aceste categorii 
de consilii populare.

S-a cerut organelor de partid, consiliilor Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, consiliilor 
populare, organizațiilor de masă și obștești să 
asigure buna pregătire și desfășurare a campaniei 
electorale, astfel încît olegerile să constituie o 
nouă și puternică manifestare a democrației noas
tre socialiste, a unității de neclintit a întregului 
popor in jurul partidului, a hotăririi tuturor ce
tățenilor patriei de a acționa, cu fermitate și 
înaltă răspundere, pentru îndeplinirea, în cele mai 
bune condiții, a planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a țării, a prevederilor 
cincinalului 1986-1990, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al Xlll-lea al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost prezentată o INFOR
MARE CU PRIVIRE LA VIZITA OFICIALĂ DE PRIE
TENIE PE CARE TOVARĂȘUL MIHAIL GORBACIOV, 
SECRETAR GENERAL AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIE
TICE, A EFECTUAT-O ÎN ȚARA NOASTRĂ, IN 
PERIOADA 25-27 MAI.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor vizitei, ale convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov, 
care deschid, prin înțelegerile convenite, noi 
perspective relațiilor bilaterale, înscriindu-se ca un 
nou moment de seamă în dezvoltarea bunelor ra
porturi dintre partidele, țările și popoarele noas
tre. A fost relevat rolul esențial al întilnirilor la 
nivel înalt in intărirea continuă a prieteniei tradi
ționale și a colaborării româno-sovietice.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu 
satisfacție că, in timpul convorbirilor, a 
fost exprimată dorința comună de a con
feri dimensiuni tot mai largi și un con
ținut tot mai bogat relațiilor, pe multiple planuri, 
dintre cele două țări, în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică, pe baza princi
piilor socialismului, ale deplinei egalități in drep
turi, respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, in 
interesul și spre binele ambelor popoare, al cau
zei generale a socialismului, progresului și păcii 
în lume.

S-a reliefat importanța deosebită a înțelegeri
lor la care s-a ajuns cu prilejul vizitei privind 
ridicarea pe o treaptă superioară a colaborării 
economice, prin intensificarea cooperării și spe
cializării în producție, in special in ramurile de 
vîrf ale industriei - atît în scopul satisfacerii ne
voilor proprii, cit și al creșterii exportului pe terțe

piețe. A fost subliniată, în acest sens, însemnă
tatea realizării Programului de lungă durată pri
vind dezvoltarea colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre România și Uniunea Sovietică 
pină in anul 2000, care, prin prevederile și obiec
tivele sale, asigură extinderea și diversificarea 
conlucrării in aceste domenii, potrivit posibilită
ților sporite de care dispun economiile naționale 
ale celor două țări.

Totodată, s-a evidențiat însemnătatea hotăririi, 
reafirmate in timpul dialogului Io nivel inalt, pri
vind amplificarea conlucrării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, subliniindu-se rolul acesteia in dezvol
tarea generală a prieteniei și colaborării dintre 
țările și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a relevat profunda 
semnificație a schimburilor de păreri pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și. tovarășul Mihail 
Gorbaciov le-au avut in legătură cu problemele 
majore ale situației internaționale, precum și cu 
evoluția mișcării comuniste și muncitorești in 
etapa actuală. S-a scos in evidență im
portanța pe care o are hotărirea exprimată de 
cei doi conducători de partid cu privire la 
dezvoltarea conlucrării dintre România și Uniu
nea Sovietică pe arena mondială, in ca
drul O.N.U. și al altor organisme interna
ționale, participarea lor activă, împreună cu 
celelalte state socialiste, cu toate forțele pro
gresiste, democratice de pretutindeni, la lupta 
pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, in primul rind la dezarmarea nucleară, 
pentru întărirea securității, încrederii și cooperării 
in Europa și in întreaga lume, pentru realizarea 
unei păci durabile pe planeta noastră.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, in unani
mitate, rezultatele noului dialog româno-sovietic 
la nivel înalt și a cerut guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe și instituții centrale să ia toate 
măsurile ce se impun pentru infăptuirea, in cele 
mai bune condiții, a înțelegerilor convenite, 
care asigură dezvoltarea și mai puternică a co
laborării și conlucrării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

In continuarea ședinței a fost făcută o 
INFORMARE IN LEGĂTURĂ CU LUCRĂRILE 
CONSFĂTUIRII COMITETULUI POLITIC CONSUL
TATIV AL STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL 
DE LA VARȘOVIA, care s-a desfășurat la Berlin, 
in zilele de 28-29 mai 1987.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul consfătuirii, mo
dului in care secretarul general ai partidului a 
prezentat poziția țării noastre în problemele 
discutate, subliniind că aceasta corespunde pe 
deplin orientărilor stabilite de Congresul al 
Xlll-lea al partidului, intereselor și năzuințelor 
poporului român, cauzei generale a socialismului, 
destinderii, colaborării și păcii în Europa și in 
lume.

Comitetul Politic Executiv a relevat importanța 
documentelor semnate și adoptate cu prilejul 
consfătuirii, care pun in evidență marea răspun
dere manifestată de țările participante la Trata
tul de la Varșovia față de problemele păcii și 
dezarmării, precum și voința lor de a acționa, 
impreună cu celelalte state, cu forțele progresis
te, înaintate de pretutindeni, pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor spre confrun
tare și război, pentru afirmarea unei politici noi, 
de destindere, securitate și largă cooperare între 
națiuni, pentru edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte, fără arme și fără războaie. în acest 
sens, a fost reliefată însemnătatea documentului 
„Cu privire la doctrina militară a statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia". S-a subliniat 
că această doctrină pornește de la necesitatea 
apărării cuceririlor socialiste, a integrității și in
dependenței naționale a statelor și are un caracter 
strict defensiv, excluzînd cu desăvirșire orice ac
țiuni ofensive îndreptate împotriva altor state, 
încălcarea, sub orice formă, a independenței, a 
granițelor și integrității teritoriale a altor state, 
în elaborarea doctrinei militare s-a pornit de la 
concluzia teoretică și practică cu privire la impo
sibilitatea războiului in condițiile existenței arme
lor nucleare și de la necesitatea înlăturării ori
cărui război din viața societății.

Aprobînd întru totul activitatea desfășurată de 
delegația română, precum și documentele sem
nate și adoptate la Consfătuirea de la Berlin, 
Comitetul Politic Executiv a reafirmat hotărî- 
rea României de a acționa, in strînsâ unita
te cu celelalte țări socialiste, cu toate popoare
le lumii, pentru înfăptuirea dezarmării, in pri
mul rind a celei nucleare, pentru eliminarea pe
ricolului de război, pentru soluționarea poli
tică, prin tratative, a stărilor de încorda
re și conflict, pentru edificarea unei lumi a păcii, 
înțelegerii și cooperării, in care toate națiunile 
să-și poată consacra eforturile creatoare în di
recția dezvoltării libere, independente, pe calea 
progresului economic și social.

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

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT

Vineri. 5 iunie, s-au încheiat con
vorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

în cadrul noii runde de convor

biri. cei doi conducători au relevat 
caracterul rodnic al convorbirilor 
purtate la București, exprinnndu-și 
convingerea că noul dialog la nivel 
înalt va contribui la dezvoltarea în 
continuare, pe multiple planuri — 
inclusiv pe plan economic — a re
lațiilor dintre România și Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, din
tre poporul român și poporul pales

tinian. in folosul reciproc, al solu
ționării constructive a problemelor 
din Orientul Mijlociu, al cauzei păcii 
și securității internaționale.

în legătură cu rezultatele intilnirii 
si convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat a fost adoptat un 
Comunicat comun care se dă pu
blicității.

COMUNICAT COMUN 
cu privire la întilnirea și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

si tovarășul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al Organizației 

pentru Eliberarea Palestinei
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, vi
neri. pe E. M. Tiajelnikov. ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București, 
la cererea acestuia.

Ambasadorul sovietic a înmînat 
tovarășului Nicolae ( Ceaușescu un 
mesaj din partea tovarășului Mihail 
Gorbaciov. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate

unele probleme privind dezvoltarea 
in continuare a relațiilor de priete
nie si cooperare dintre România și 
Uniunea Sovietică, in spiritul înțe
legerilor convenite în cadrul recen
tei întilniri româno-sovietice la nivel 
inalt de la București.

Gîndirea economică și exigențele 
autoconducerii muncitorești

î Formele democratice de conducere a societății! 

I inițiate de partid iși confirmă viabilitatea ! 

! Azi, despre: j

I ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII i
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ÎN ZIARUL DE AZI

Rubricile noastre : • Ști
ința în confruntare crea
toare cu cerințele econo
miei • Calitate, numai 
produse de cea mai bună 
calitate • Festivalul na
țional „Cîntarea Romă- 
niei" • Convorbiri cu 
promotori ai spiritului 
revoluționar • Consem
nări • Răsfoind presa 
străină • Viața economi
co-socială a localităților 

patriei • Note

Reflectarea în gîndirea economică 
a oamenilor muncii a telului suprem 
al construirii societății socialiste 
necesită Înțelegerea faptului că ridi
carea nivelului de trai depinde nemij
locit de creșterea venitului națio
nal pe locuitor — proces condiționat 
hotărî tor de sporirea productivității 
muncii, de reducerea cheltuielilor 
materiale pe unitate de valoare nou 
creată, in condițiile ridicării nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor. Cunoașterea profundă a inter
dependenței dinamice dintre gradul 
și calitatea satisfacerii nevoilor mem
brilor societății și activitatea depusă 
de fiecare om al muncii are o im- 
pprtanță excepțională, chiar și numai 
din motivul că nu se poate repartiza 
pentru consum și pentru acumulare 
decit ceea ce. s-a creat, producția 
fiind hotăritoare în raport cu con
sumul. Pentru a repartiza mai mult 
nu există obiectiv, decit o singură 
soluție, să. se producă mai mult, 
mai bun și in condiții eficiente. 
Or, dacă planul apare îndeplinit 
valoric, iar fizic nu, înseamnă că de 
fapt ’repartizăm, pentru. consum și 
acumulare, lei fond de consum și lei 
fond de acumulare care nu au o 
acoperire fizică in bunuri de consum 
și mijloace de producție. Iată de 
ce gindirea și acțiunea economică a 
oamenilor muncii trebuie să se ba
zeze pe înțelegerea interdependen
ței dintre indicatorii fizici și eei va
lorici ai planului, nu ca o corelație 
formală, statistică, ci ca o cerință 
vitală a concordanței, dinamice a 
producției cu nevoia socială reală. 
De aici rezultă că esențial in siste
mul autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-iinanciare 
este de a considera realizarea pro
ducției fizice, nete și marfă, in con
diții de eficiență și calitate, ca o 
problemă de bază pentru fiecare 
colectiv, pentru fiecare om al mun
cii. Corelarea veniturilor oamenilor 
muncii cu această exigență funda
mentală a autoconducerii muncito
rești nu reprezintă altceva decit fo
losirea pîrghiilor cointeresării mate
riale pentru formarea gîndirii și ac
țiunii economice pe baza armoniză
rii intereselor personale cu cele de 
grup și generale.

Pentru a deveni o premisă de bază 
a funcționării autoconducerii mun

citorești și autogestiunii economico- 
financiare, gindirea economică tre
buie să favorizeze canalizarea crea
ției oamenilor muncii in direcția 
elaborării de noi tehnici și tehnologii 
de fabricație, modernizării, pe cri
terii de eficiență, a celor existente, 
obținerii de noi surse de materii 
prime și energie și sporirii gradului 
Revalorificare superioară a acestora.

în condițiile noii revoluții în ști
ință și tehnică, forța autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare rezidă în capacita
tea oamenilor de a elabora soluții 
care să asigure niveluri inalte de 
productivitate, costuri minime : pe 
unitatea de produs și parametri teh- 
nico-economici competitivi cu cele 
mai bune realizări din lume. Aceasta 
este, de fapt, una din exigențele de 
bază ale formării gîndirii economice, 
de a face ca progresul tehnico-ști- 
ințific să fie conceput și infăptui,t 
numși în slujba progresului econo
mic și social. în condițiile afirmării 
cu putere a noii revoluții în știință 
și tehnică, se impune o nouă uni
tate deplină intre gindirea econo
mică și gindirea tehnică a oameni
lor muncii, a specialiștilor, bazată pe 
folosirea unui mecanism economic 
adecvat care să dezvolte interesele 
de producător și proprietar cel puțin 
la nivelul de exigență la care evo
luează cele de beneficiar.

O trăsătură definitorie a gîndirii 
și acțiunii economice a oamenilor 
muncii în etapa dezvoltării intensive 
trebuie să o constituie caracterul 
prospectiv in înțelegerea și aborda
rea eficienței economice, in funda
mentarea celor mai avantajoase căi 
și soluții pe termen lung (le optimi
zare a activității economice. Gindirea 
economică prospectivă concepe opti
mizarea creșterii eficienței econo
mice prin minimizarea cheltuielilor 
de resurse pentru obținerea efecte
lor utile planificate, in timpul cel 
mai scurt posibil. Luarea in consi
derare a timpului are o importanță 
excepțională în gîndirea și acțiunea 
economică contemporană, deoarece 
în timp util trebuie satisfăcută orice 
nevoie de consum, productiv sau ne
productiv, în timp acționează feno
menele uzurii fizice și morale și tot 
în timp se dă și trebuie ciștigată

lupta pentru competitivitate pe jplan 
mondial. Pe această bază, gindirea 
economică prospectivă trebuie să 
pună problema eficienței in urmă
torii termeni : cu ce cheltuieli de 
muncă socială obținem rezultatele 
utile de care avem nevoie, in cit 
timp și pentru cit timp ? Viața de
monstrează că cu cit timpul de la 
data alocării resurselor pină . la obî 
ținerea efectelor utile este mai . mic, 
cu atit eficiența este mai ridicata, 
în viziunea gindirii economice pros
pective. eficiența oricărui efort depus 
nu trebuie aminată ; cu cit este mai 
mare timpul in care se obțin efectele 
scontate, cu atit eficiența acțiunii 
umane este mai puternică. Poate că 
de la această ințelegere a timpului 
în perspectiva eficienței s-a păstrat 
pină astăzi zicala : „să nu lași pen
tru miine ceea ce poți face astăzi".

Complexitatea vieții economlco- 
sociale și dinamismul interdependen
telor care se creează in cadrul eco
nomiei naționale determină cu nece
sitate formarea și manifestarea unei 
gindiri economice in viziune siste- 
mică. în acest context, este esențial 
să se înțeleagă că, in virtutea inter
dependențelor existente, funcționa
rea normală a circuitului aprovizio- 
nare-producție-desfacere în fieca
re unitate economică are o impor
tanță deosebită in asigurarea echi
librului dezvoltării economiei na
ționale. Iată de ce preocuparea con
stantă a oamenilor muncii pentru 
buna desfășurare a activității de 
producție din fiecare unitate econo
mică este expresia înaltă a înțele
gerii calității lor de proprietari so
cialiști uniți, a faptului că nimănui 
nu trebuie să-i fie indiferent modul 
în care se utilizează fondurile în
credințate de popor spre gospodărire 
colectivelor din unitățile socialiste.

Faptul că proprietatea socialistă 
este baza democratismului economi
ei socialiste impune cu forța ne
cesității obiective ca oamenii mun
cii să gîndească și să acționeze în 
spiritul răspunderii față de dezvol
tarea. consolidarea și apărarea pro
prietății socialiste, de stat și coope
ratiste. Dacă avem in vedere că so
cialismul nu poate fi mai bogat și

(Continuare in pag. a IH-a)
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Adunarea generală — forul democratic de conducere al oamenilor muncii — să dezbată probleme, dar să arate 
și cum trebuie să se acționeze pentru soluționarea problemelor. Democrația muncitorească, democrația noastră socialistă 
presupune participarea activă, conștientă a oamenilor muncii la conducerea societății. Dar aceasta nu trebuie înțeleasă 
formal, ci în sensul dezbaterii și găsirii soluțiilor pentru rezolvarea tuturor problemelor.

NICOLAE CEAUȘESCU

SCURT 
ISTORIC
• 1968 : Pe baza Hotâririi 

C.C. al P.C.R. și Consiliului de 
Miniștri se instituționalizează 
adunările generale ale salaria
ților sau ale reprezentanților 
acestora.

• 1971 : Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, participă 
îa adunarea generală a repre
zentanților salariaților de la uzi
nele „23 August" din București.

• 1971 : O dată cu adop
tarea Legii cu privite la organi
zarea și conducerea unităților 
socialiste de stat se instituie, ca 
organ de conducere colectivă, 
adunarea generală a oamenilor 
muncii.

• 1978 : Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, participă 
la adunarea generală a oame
nilor muncii de la întreprinderea 
de mașini grele București. Cu 
acest prilej rostește o importan
tă cuvîntare care definește rolul 
pe care trebuie să-l aibă adu
nările generale în sistemul auto- 
conducerii muncitorești.

• 1978 : Este adoptată de 
către M.A.N. Legea nr. 5 cu pri
vire Io organizarea și condu
cerea unităților socialiste de 
stat, precum și funcționarea a- 
cestora pe baza autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii eco- 
nomico-financiare. Sînt regle
mentate pentru prima dată in
tr-o concepție nouă, unitară, 
rolul și atribuțiile adunărilor 
generale ale oamenilor muncii 
ca formă superioară de reali
zare a autoconducerii muncito
rești, ca for reprezentativ de 
participare a clasei muncitoare 
la conducerea întregii activități 
economico-sociale.

• 1979 : Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, participă 
la adunarea generală a oame
nilor muncii de la întreprinderea 
„23 August" din Capitală. Cu 
acest prilej rostește o importan
tă cuvîntare în care sînt definite 
răspunderile mari ce revin adu
nării generale a oamenilor mun
cii în conducerea activității eco
nomico-sociale a întreprinderii, 
în aplicarea noului mecanism 
economico-financiar.

• 1979 : Pe baza indicației 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai guvernului, alte 
cadre cu muncă de răspundere 
sint obligați să participe, in 
cadrul fiecărei runde, la cel pu
țin 1-2 adunări generale ale 
oamenilor muncii.

• 1981 : Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, participă 
la adunarea generală a oame
nilor muncii de la întreprin
derea „23 August" din Bucu
rești. Cu acest prilej rostește o 
importantă cuvîntare privind ne
cesitatea perfecționării activită
ții de conducere, creșterea ro
lului adunării generale în rea
lizarea acestui obiectiv.

• 1982 : Este republicată, pe 
baza unor importante îmbunătă
țiri, privind in special creșterea 
rolului și atribuțiilor odunărilor 
generale, Legea nr. 5 din 1978.

• 1984 : In conformitate cu 
prevederile Statutului partidului 
și ale normelor de funcționare 
ale organismelor democratice, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
investiți cu răspunderea de a 
activa în consiliile oamenilor 
muncii și birourile executive ale 
acestora sint obligați să pre
zinte rapoarte personale de ac
tivitate in fața adunărilor ge
nerale de partid și a organelor 
de conducere colectivă in care 
au fost aleși.

• 1986 : Conform prevederi
lor Legii privind retribuirea in 
acord global și în acord direct 
a personalului muncitor, adună
rile generale aprobă locurile, 
sectoarele și formațiile de lucru 
care aplică retribuirea in acord 
global și direct, obligă condu
cerile unităților să creeze toate 
condițiile pentru aplicarea a- 
cestei forme de retribuire.

DEZBATERI FRUCTUOASE, PROPUNERI CONCRETE, 
APLICARE CONSECVENTĂ

Perfecționarea permanentă a 
conducerii și muncii colective este 
un principiu fundamental al între
gii activități economice, al vieții 
sociale, ce se realizează in mod 
armonios în cadrul larg democra
tic al autoconducerii muncitorești- 
revoluționare. Organul suprem al 
organismelor de conducere colec
tivă din întreprindere este aduna
rea generală a oamenilor muncii.

Instituirea ei ca lor suprem al 
autoconducerii muncitorești repre
zintă o contribuție originală a 
partidului nostru, a secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a crea un 
cadru organizatoric viabil de parti
cipare efectivă, directă a oameni
lor muncii în cvadrupla lor calita
te — de proprietari, conducători, 
producători și be
neficiari — la 
procesul de con
ducere a întregii 
activități econo- 
mico-sociale din 
întreprinderi și 
nu prin interme
diul unor „elite".

Cine urmărește 
atent scurtul is
toric, publicat în 
pagina de față, al devenirii 
adunării generale ca formă re
prezentativă, larg democratică, 
de participare organică a oame
nilor muncii la conducerea în
treprinderilor, remarcă cu ușurință 
că această importantă instituție a 
autoconducerii ■ muncitorești s-a 
plămădit prin gindirea vie, creatoa
re, și prin acțiunea practică, direc
tă, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Secretarului general al partidului îi 
aparține ideea primei forme 'insti- 
tuționalizate a acestui organ al 
gindirii colective prin care masele 
participă Ia conducerea economiei 
naționale — adunarea generală a 
oamenilor muncii. în jurul ideii 
adunării, generale a salariaților 
care avea ca principală misiune 
controlul semestrial, prin ascultare 
de rapoarte, asupra activității des
fășurate de comitetul de direcție, 
s-a înălțat apoi incet, dar sigur
— pe măsura validării de către 
viață a fiecărui pas făcut înainte
— actualul sistem original de exer
citare a conducerii economiei na
ționale de către clasa muncitoare
— autoconducerea muncitorească — 
alcătuit, ca orice sistem, din struc
turi cu posibilități de decizie în 
care se manifestă atit gindirea 
largă, autentică, colectivă, a tuturor 
oamenilor muncii, cit și gindirea 
individuală a reprezentanților aces
tora investiți cu dreptul de con
ducere și administrație între 
rundele de lucru ale adunărilor 
generale — consiliile oamenilor 
muncii și forurile lor executive.

De la primele manifestări relativ

timide, cind adunările generale 
ascultau informații prezentate de 
comitetele de direcție și pină la 
statutul lor de astăzi, cind decid 
atit in toate problemele curente, 
majore, cit și de perspectivă ale 
dezvoltării întreprinderilor, s-a 
străbătut un drum scurt ca durată, 
dar extrem de bogat în învățămin
te prin constituirea sistemului de
mocratic de conducere în economie. 
Un sistem constituit in anii care.au 
urmat după Congresul al IX-lea al 
partidului și care se distinge prin 
caracterul său revoluționar și prin 
felul său unic ; un sistem care 
asigură cadrul optim pentru afir
marea gindirii muncitorești, a ini
țiativei și spiritului gospodăresc, 
capacității de a acționa și decide 
în toate problemele majore ale

• Argumente pentru forța democrației economice 
socialiste

• 0 unitate de măsură a eficienței participării la dez
bateri : propunerile concrete privind perfecționarea 
activității economico-sociale

conducerii activității de producție, 
a vieții economico-sociale de către 
clasa muncitoare, de către întregul 
popor. Iar temelia acestui sistem, 
cadrul în care el se autoexaminea- 
ză și se perfecționează, spre a-și 
valorifica și mai eficient capacita
tea de conducere, îl reprezintă adu
nările generale ale oamenilor mun
cii. Faptul că ultimii 20 de ani s-au 
înscris in istoria țării ca anii celor 
mai dense și profunde transformări, 
în special de dezvoltare și moder
nizare a economiei, constituie exa
menul de maturitate și eficientă pe 
care l-a dat sistemul democratic de 
conducere și, in cadrul acestuia, 
adunările generale ale oamenilor 
muncii ca for suprem al autocon
ducerii muncitorești.

Simpla existență a unui cadru 
democratic, oricît de bine gîndit 
ar fi, nu asigură și eficiența sa. 
Modul în care omul ii înțelege 
mecanismul, rigorile și acționează 
pentru aplicarea obiectivelor pro
puse este factorul decisiv. Chiar 
dacă adunările generale ale oa
menilor muncii se afirmă, cu fie
care an ca instituții eficiente ale sis
temului autoconducerii muncito
rești, cerințele pe care secretarul 
general al partidului le-a formulat 
și le formulează permanent pentru 
perfecționarea continuă a acestora 
solicită în continuare gîndire, ac
țiune și mai multă îndrăzneală pen
tru ridicarea acestora in fiecare 
unitate și in toate la un loc la 
rangul de „congres muncitoresc" al 
întreprinderii. Aprecierea formulată 
de secretarul general al partidului,

că în domeniul conducerii se înre
gistrează. o anumită răminere în 
urmă față de dezvoltarea forțelor 
de producție, a progresului teh- 
nico-științiflc, trebuie să determine 
— in primul rind în cadrul acestor 
foruri supreme ale autoconducerii 
muncitorești din întreprinderi — o 
mobilizare mai puternică a tuturor 
oamenilor muncii pentru soluționa
rea promptă, eficientă a probleme
lor economice. De ce organele 
de conducere colectivă nu . in
tervin întotdeauna cu promptitu
dine și eficiență în rezolvarea pro
blemelor cu care se confruntă co
lectivele ? De ce unele cadre din 
fruntea acestora aleg calea justifi
cărilor în locul angajării propriilor 
forțe, a întregii capacități de mun
că în soluționarea respectivelor 

probleme ? De ce 
președinții consi
liilor oamenilor 
muncii. în .calita
tea lor și. de se
cretari ai comite
telor de partid, 
nu imprimă cu 
mai multă con
secvență, în mod 
sistematic, activi
tății acestor orga

ne spiritul revoluționar de muncă, 
metodele moderne ■ de conducere ? 
De ce nu exercită întotdeauna rigo
rile controlului de partid . as.upra 
muncii lor ? Dar nu analize consem- 
native. încărcate de-, cifre și vorbe, 
ci investigații profunde, vizind ex
periența pozitivă acumulată în în
făptuirea orientărilor privind ac
centuarea laturilor calitativ-inten- 
sive, afirmarea efectivă a autocon
ducerii și autogestiunii, a meca
nismului economico-financiar, cit 
și cauzele care au generat și gene
rează o înscriere mai lentă a acti
vității unor colective- pe coordona
tele înaltei eficiențe. Analize in 
care, așa cum îi stă bine oricărui 
dialog democratic, alături de cauze 
și fenomene, manifestate mai direct 
sau mai ascuns in activitatea unor 
colective de muncă, să fie stabilite 
și răspunderile nominale. Fie că e 
vorba de răspunderile unui om, ale 
unei echipe sau ale unei conduceri 
de unitate, de centrală ori minis
ter. Adevărul și numai adevărul va 
face lumină în toate proble
mele activității unor între
prinderi. Iar adunările generale re
prezintă locul și cadrul în care tre
buie să se acționeze pentru perfec
ționarea activității fiecăruia din 
oamenii muncii în parte, dar și a 
acelora — de la simplu strungar 
pină la director — care au primit 
mandatul de a conduce în numele 
proprietarilor, producătorilor și 
beneficiarilor, în numele clasei 
muncitoare.

Școală 
a conducerii 
democratice
Ca organ de conducere co

lectivă directă, cu rolul și atri
buțiile unui „congres muncito
resc" al întreprinderii, adunarea 
generală a oamenilor muncii 
constituie una din cele mai 
evoluate forme de conducere 
democratică. Ea se distinge, in 
principal, prin trei trăsături 
esențiale care-i conferă și efi
ciența si superioritatea, tn pri
mul rind; asigură participarea 
nu numai a cadrelor de condu
cere. ci a întregului personal 
muncitor la conducerea unității 
din care face parte, tn al doilea 
rind, organele de conducere co
lectivă operativă — consiliul 
oamenilor muncii și biroul exe
cutiv al acestuia — sînt, prin 
confirmarea sau revocarea 
membrilor lor de către adunarea 
generală, emanația opțiunii 
efective a oamenilor muncii, tn 
consecință, ele nu conduc dea
supra adunării generale, ci asi
gură in mod operativ îndepli
nirea principalelor atribuții ce-i 
revin acesteia ca organ colectiv 
de conducere al oamenilor 
muncii, tn al treilea rind, na
tura deosebită a adunării ge
nerale, spre deosebire de alte 
sisteme de conducere, cu o 
structură de organe de condu
cere operative — consiliul oa
menilor muncii și biroul execu
tiv — asigură condiții reale ca 
fiecare component al unității 
industriale să se afle și in pos
tura de conducător și in aceea 
de subordonat. Această dublă 
ipostază creează condiții atit 
pentru cultivarea unei menta
lități efectiv democratice și 
responsabile față de actul de 
conducere, dar si pentru îmbi
narea armonioasă a răspunderii 
personale cu cea colectivă.

Așadar, adunarea generală, 
prin modelarea și armonizarea 
condiției de „conducător" și de 
„condus", asigură un caracter 
profund democratic procesului 
decizional in' cadrul întreprin
derii in ansamblul său și, tot
odată. creează premisele unui 
riguros, control al maselor asu
pra abordării și soluționării ce
lor mai importante probleme.
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Cerințe ale perfecționării,
exigențe ale creșterii rolului

ale oamenilor muncii
în cuvîntările tovarășului Nicolae' Ceaușescu, preocuparea 

pentru perfecționarea continuă a adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, ca foruri supreme ale autoconducerii 
muncitorești din întreprinderi, atestă grija permanentă, 
neslăbită, a secretarului general al partidului pentru func
ționarea cit mai eficientă a sistemului democratic de condu
cere a economiei.

Iată cîteva din cerințele formulate de 
NICOLAE CEAUȘESCU pentru perfectionarea 
adunărilor generale.

tovarășul 
activității

• Activitatea adunărilor generale trebuie să 
ferm orientată spre dezbaterea problemelor majore ale 
centralelor și întreprinderilor, în special a planurilor de 
producție, a măsurilor de creștere a eficienței economice, 
accelerare a introducerii progresului tehnic și științific, în
tărire a ordinii și disciplinei in muncă, in scopul îndeplinirii 
in cele mai bune condiții a sarcinilor de plan.

• Trebuie să se acționeze cu toată hotărirea in direc
ția creșterii continue a rolului adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, al consiliilor oamenilor muncii, ca organe 
de conducere ale proprietarilor, producătorilor și benefi
ciarilor, ca organe de conducere ale tuturor sectoarelor de 
activitate, ale participării clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a între-

“““ J---------- J ‘ ”;’i
socialiste.

fie mai

• Adunările generale ale oamenilor muncii, consi
liile de conducere să asigure dezbaterea largă a sarcini
lor ce revin fiecărui colectiv, să stimuleze puternic ini
țiativa creatoare a maselor în înfăptuirea exemplară a 
planului de dezvoltare economico-socială, să antreneze 
oamenii muncii in stabilirea celor mai eficiente măsuri 
pentru realizarea unei calități noi în toate domeniile de 
activitate.

• Adunarea generală, deci adunarea proprietarilor, 
producătorilor și beneficiarilor, trebuie să-și asume în
treaga răspundere și să judece toate problemele legate de 
dezvoltarea întreprinderii, de realizarea tuturor obiectivelor 
și sarcinilor ce-i revin, să acționeze cu mai multă fermitate 
în îndeplinirea hotăririlor, să răspundă de bunul mers ai 
întregii activități.

• Se impune o creștere mai puternica a rolului adună
rilor generale ale oamenilor muncii in conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate. Organele de conducere colectivă, 
consiliile de conducere trebuie să raporteze și să răspundă 
in fața adunării generale de felul cum și-au îndeplinit 
obligațiile.

• Să facem astfel ca adunările generale să asigure 
dezbaterea largă și puternică a problemelor complexe ale 
dezvoltării țării, să asigure stabilirea măsurilor pentru buna 
desfășurare a întregii activități. Să încurajăm să se ma
nifeste cu putere spiritul critic și autocritic împotriva lipsu
rilor și neajunsurilor, împotriva acelora care nu-și îndepli
nesc sarcinile încredințate de partid, de stat și popor.
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ÎN SPIRITUL ȘI LITERA LEGII
în conformitate cu prevederile legii, adunarea 

generală a oamenilor muncii constituie forma supe
rioară de realizare a autoconducerii muncitorești, 
forul reprezentativ prin care clasa muncitoare 
asigură conducerea întregii activități economico- 
sociale, cadrul larg democratic de participare or
ganizată a tuturor oamenilor muncii la dezbaterea

ADUNAREA GENERALĂ A OAMENILOR MUNCII 
ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII PRINCIPALE :
• Dezbate și adoptâ planurile anuale și planurile 

cincinale, bugetele de venituri și cheltuieli, precum și 
programele de măsuri necesare pentru îndeplinirea 
acestora.

O Aprobă angajamentele colectivului de muncă 
privind depășirea indicatorilor de plan, precum și 
măsurile tehnice și organizatorice menite să asigure 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor.
• Aprobă contractul colectiv de muncă.
• Dezbate și aprobă planul de venituri și chel

tuieli pentru fondul destinat acțiunilor sociale.
© Analizează mersul îndeplinirii sarcinilor de plan, 

al angajamentelor și al prevederilor din contractul 
colectiv de muncă pe baza dării de seamă prezentate 
de consiliul oamenilor muncii, aprobă darea de 
seamă anuală, pe bază de bilanț, asupra activității 
unității și a organului de conducere colectivă - modul 
de utilizare a beneficiilor in condițiile și după criteriile 
prevăzute prin dispoziții legale.

• Aprobă numărul de membri in consiliul oameni
lor muncii, numărul de membri in biroul executiv al 
acestuia, precum și numărul de reprezentanți ai 
oamenilor muncii in consiliu.

Si soluționarea problemelor legate de elaborarea 
îndeplinirea planului național unic de dezvoltare 
economico-socială, de 'întărire a autogestiunii eco- 
nomico-financiare si de satisfacere a nevoilor so
cial culturale in cadrul programului de creștere 
continuă a nivelului de trai stabilit de partid și de 
stat.

• Alege reprezentanții oamenilor muncii care fac 
parte din organele de conducere colectivă și hotă
răște revocarea celor care nu au desfășurat o acti
vitate corespunzătoare.

• Confirmă anual in funcție cadrele din condu
cerea unității : directorul, directorul adjunct tehnic și 
de producție sau inginerul-șef, directorul adjunct 
comercial, contabilul-șef, precum și alte cadre care 
ocupă funcții de conducere similare.

• Confirmă anual in funcție președintele, prim-vice- 
președintele și vicepreședinții consiliului oamenilor 
muncii.

• Hotărăște eliberarea din funcție a cadrelor de 
conducere.

• Hotărăște asupra numărului de personal ce se 
încadrează in întreprindere in strinsă corelare cu 
indicatorii de plan, cu programele de producție 
rezultate din contractele economice, precum și cu 
posibilitățile de asigurare a fondurilor de retribuire.

Adunările generale ale oamenilor muncii se con
voacă semestrial in ședințe ordinare, de lucru de 
către comitetul sindicatului, de comun acord cu con
siliul oamenilor muncii. Adunarea generală mai poate 
fi convocată la cererea a cel puțin o treime din 
numărul oamenilor muncii sau, după caz, a reprezen
tanților acestora.

Idei eficiente la tribuna gindirii colective
Argumentul cel mai concret, mai expresiv al faptului că adunările 

generale sint o tribună a ideilor înaintate, a gindirii colective îl repre
zintă numărul mare de propuneri care se fac în cadrul acestora pentru 
perfecționarea producției, a întregii activități economico-sociale. Dacă 
admitem că în medie la fiecare adunare generală — pe secții și pe în
treprinderi — se fac 10 propuneri, fondul de idei emis de oamenii muncii 
în cadrul celor trăi runde anuale ale adunărilor generale se ridică la 
peste 1 200 000 de propuneri. Iar adunările generale sint cu adevărat o 
tribună liberă de idei, in care se pot exprima cu autoritate și competență 
și muncitorul, și specialistul, și directorul.

Iată, pe scurt, pentru exemplificare cîteva idei-propuneri exprimate 
de oamenii muncii la ultimele adunări generale din luna februarie a.c.

„Vorbim mereu despre perfecțio
narea producției, și a muncii, dar 
mai avem muncitori care nu-și 
realizează, normele. Ar fi bine ca 
normatorii și tehnologii să coboare 
în secții și să analizeze situația 
fiecărui caz in parte și să propună 
consiliului oamenilor muncii soluții 
de îndreptare a lucrurilor". (Floa
rea Rai cu. muncitoare, întreprin
derea de. .confecții Bacău).

„Pentru încadrarea strictă în 
norma de energie repartizată — și 
acest lucru este posibil — propun 
ca la instalația de sablat să folo
sim, in loc de opt, șase motoare 
electrice". (Gh. Palade, maistru la 
Șantierul naval Galați).

„Consiliul oamenilor muncii, con
ducerea Întreprinderii să facă de
mersurile necesare pentru ca uni
tatea noastră să beneficieze in 
acest an mai temeinic de ajutorul

institutelor de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru sec
toarele calde" (ing. Constantin Ra- 
coviță, intreprinderea „Timpuri 
noi" — București).

„în 1986 nu am prea fost gospo
dari atîta vreme cit nu ne-am în
cadrat in cheltuielile materiale. 
Propun de aceea ca organul de 
conducere colectivă să analizeze 
lunar modul in care se acționează 
pentru recuperarea subansamble- 
lor rezultate din dezmembrarea 
utilajelor și a SDV-urilor. E posi
bil ca pe această cale să realizăm 
în 1987 o economie de peste două 
milioane lei." (Nicolae Secăleanu, 
maistru. întreprinderea „Mecanica" 
din Oradea).

„Pentru promovarea mai cu
rajoasă a produselor noastre la ex
port, propun să suplimentăm cu 10 
Ia sută programul adoptat pentru

acest an pentru înnoirea și repro- 
iectarea produselor". (Petre Centea, 
inginerul-șef al întreprinderii de 
utilaj tehnologic din Bistrița).

„Noi avem o inițiativă : «Fiecare 
specialist să rezolve anual cel puțin 
o problemă tehnică». Să continuăm 
această inițiativă. Dar consiliul oa
menilor muncii să ridice ștacheta 
exigenței in acest domeniu. Pro
blemele rezolvate să reprezinte 
efectiv probleme de progres teh
nic". (Cornel Cisniaș, șeful secției 
mecanice a întreprinderii de con
fecții Sibiu).

„tn ce privește planul de măsuri 
tehnico-organizatorice adoptat, el 
este deosebit de cuprinzător. Pen
tru a-și dovedi pe deplin eficiența, 
propun ca adunarea generală să 
oblige C.O.M.-ul să ia măsuri pen
tru ca minimum 50 la sută din ele 
să fie realizate in primul semes
tru". (Viorel Gliga, lăcătuș, intre
prinderea „Metalotehnica" din 
Tirgu Mureș).

„Ministerul, centrala și condu
cerea intreprinderii să ia toate mă
surile pentru executarea cu priori
tate a echipamentelor pentru cen
tralele nuclearo-electrice prin rea
lizarea ritmică șl la termen a tutu
ror subansamblelor grupurilor de 
700 MW", (ing. Dumitru Constan
tin, directorul întreprinderii de I 
mașini grele București).

J

Pagină realizată de Constantin PRIESCU
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contribuția mecanicii fine TIMPUL BUN DE LUCRU SA FIE BINE FOLOSIT!
la balanfa comercială a țării Cum este înțeleasă această cerință în unități agricole din cîteva județe

In prezent, pe plan mondial. în orice economie de tip intensiv, in
dustria de mecanică fină este chemată să joace un rol de frunte in 
promovarea tehnicii de virf. in creșterea competitivității produselor. 
Practic, iii toate ramurile industriei producătoare și prelucrătoare de 
materiale, perfecționarea tehnologiilor, dar și creșterea preciziei cu care 
se cer respectați și controlați multiplii parametri ai proceselor moderne 
de fabricație sint de neconceput fără contribuția mecanicii fine. Așa
dar. se poate afirma că. in bună parte, competitivitatea produselor pe 
care o tară le oferă la export depinde și de gradul in care mecanica 
fină reușește să se facă purtătoare a progresului tehnic. în toate cen
tralele, in toate întreprinderile, realizarea producției de export trebuie 
considerată îndatorirea principală. Tocmai in spiritul acestei cerințe 
este oportună întrebarea dacă industria noastră de mecanică fină 
dispune, intr-adevăr, de acea condiție de bază, fără de care nu se poa
te situa la înălțimea misiunii ce-i revine, in contextul actualei revo
luții tehnico-științifice. Este vorba de zestrea de soluții, tehnologii și 
produse noi oferite de cercetarea de profil. Precizări, in acest sens, am 
solicitat dr. ing. Doru Palade, directorul Institutului de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pentru mecanică fină și scule.

— Ponderea valorică a produselor 
noi elaborate de institut si asimi
late in producție a reprezentat pes
te 80 la sută din. producția totală 
realizată in 1985 de către întreprin
derile de profil. Iar ponderea pro
duselor noi și modernizate, care s-au 
asimilat in 1986. va reprezenta anul 
acesta peste 30 la sută din produc
ția totală a unităților de profil. Tre-~ 
buie să ne intensificăm insă efor
turile in vederea înnoirii continue 
a produselor.

— Ce produse noi asigură crește
rea gradului de valorificare a meta
lului ?

— Este vorba, bunăoară, de noi 
instalații complexe de control, de 
traductoare electronice de deplasa
re pentru industria de mecanică l'ină. 
dar și de alte produse ce asigură 
reducerea consumului de metal la 
utilizatori, prin eliminarea pierderi
lor tehnologice, grație implementă
rii unor noi sisteme de aparatură 
de control in liniile de prelucrare. 
Creșterea gradului de valorificare a 
metalului, paralel cu al performan
telor realizate de noua aparatură de 
control putea fi mai substanțială dacă 
industria electronică, mai precis în
treprinderea de calculatoare electro
nice ar fi sporit livrările de tehni
că de calcul solicitată de institutul 
nostru. Aceasta ne-ar permite, prin
tre altele, să exploatăm mai efi
cient. spre folosul economiei națio
nale. si bazele de date tehnlco-ști- 
intifice si economice create în in
stitut. Pe .baza lor. orice întreprin
dere doritoare, deci nu numai din 
industria mecanicii, fine, ar 
afla rapid, complețind niște 
lare-tip. ce scule și aparate 
sură si control sint cele mai 
te specificului de fabricație.

I tat că institutul nostru este 
nator. la nivelul economiei.

i gramului de cercetare-dezvoltare 
pentru intreaga grupă de aparate de 
măsură si control neelectrice.

— Care produs nou vi se pare mai 
reprezentativ și. de ce nu. mai spec
taculos ?

ț — Mașina portal de măsurat in 
trei coordonate, ț-ealizată pentru în-

.. , treprinderea „Hidromecanica" din 
Brașov, ftntfe: in premieră năționa-

1 lă. s-au înlocuit batiurile din fontă 
de mari dimensiuni cu batiuri din 
granit. Net superioară față de a- 
paratura clasică de măsurare, ea a- 
sigură trecerea tuturor pieselor prin 
punctele de control automat.

— S-au realizat și produse noi de 
nivel mondial, deci apte de a fi pro
movate la export ?

— Iată citeva exemple : o insta
lație de înaltă rezoluție pentru mă
surare si trasai spațial in trei coor
donate. cu afișaj numeric ; traduc- 
tori incrementali de rotație și alții 
de deplasare : un distribuitor pneu
matic dublu pentru prese rapide și 
altele.

— După ce criterii apreciază spe
cialiștii institutului că un produs 
nou se situează la nivelul sau chiar 
deasupra, celor mai bune realizări si
milare pe plan mondial ?

— Cu ajutorul microcalculatoare
lor din dotare. în institut au fost 
create, pe baza documentației și a 
prospectelor de la firmele străine, 
mici „bănci de date11, atît în ce pri
vește aparatura de măsură și con
trol. cit și sculele. Ele ne permit 
confruntarea rapidă cu rezultatele 
obținute pe plan mondial. Pentru 
fiecare compartiment de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică, 
o documentație esențială o consti
tuie sistema noastră de produse, care 
cuprinde detalii, pînă la sortotipo- 
dimensiune. caracteristici tehnice, 
producător, termene de asimilare, 
costuri, cantități de produse dispo
nibile ș.a. Sistema este ținută la 
curent cu nivelul tehnic mondial

al produselor similare, fiind adapta
tă periodic, conform datelor din 
„banca 
timent.
- La 

bleme 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
preciza răspunderile sporite ce revin 
centralelor industriale in ce priveș
te exportul realizat de unitățile din 
subordine. Ce sprijin acordă, in a- 
cest sens. institutul centralei tu
telare ?

— Comitetul de partid, consiliul 
științific al institutului au inițiat o 
serie de măsuri, de acțiuni menite 
să ducă la creșterea și îmbunătăți
rea structurii sortimentale a expor
tului realizat de Întreprinderile cen
tralei industriale de mecanică fină. 
Pe lingă rezultatele bune obținute 
la întreprinderea de mecanică fină

conform
de date" a fiecărui

recenta consfătuire 
economice de la

compar-

pe pro- 
C.C. al

în confruntare 
creatoare cu

xperințele economiei)

putea 
formu- 
de mă- 
adecva- 
De no- 
coordo- 
al pro-

București cu familia de manometre 
industriale, s-a reușit, bunăoară, ca 
noile tipuri de cilindri pneumatici 
să asigure in 1987 însemnate creș
teri la export. Proiectarea unor 
produse destinate exclusiv exportu
lui nu asigură insă decit rezolvarea 
parțială a problemei promovării de 
produse competitive la export. De 
aceea, sub coordonarea centralei in
dustriale. in institut s-au inițiat si 
o serie de studii comparative de 
competitivitate intre produsele de 
virf de pe piața mondială si pro
dusele românești similare. Rezulta
tul S-a • trecut la refacerea multor 
cataloage și documentații de produ
se. urmărindu-se mărirea gradului 
de tipizare a acestora, reducerea ga
baritelor. îmbunătățirea deăignului 
etc. Pinâ si problema ambalajelor, 
care atîrnă si ea in „balanța11 aure-, 
cierii unui produs pe piața exter
nă. s-a bucurat: de o analiză la ni
velul centralei, luîndu-se măsuri de 
îmbunătățire a acestora. Se resim
te insă lip'sa unui compartiment de 
comerț exterior de specialitate pen
tru mecanica fină. în orice caz. si 
din partea noastră se impune lua
rea unor măsuri de reclamă și pro
pagandă tehnică mai susținute pen
tru produsele noi. cit și o mai strîn- 
să legătură cu întreprinderile de co
merț exterior.

— Există șt produse a căror cali
tate a fost îmbunătățită, ele deve
nind astfel apte pentru export ?

— Este cazul termostatului pentru 
autoturismele Dacia 1 300 și al pre- 
sostatului pentru mașinile automate 
de spălat. în ce privește primul 
produs, pe lingă reproiectări și mo
dificări de tehnologie. în institut 
s-au realizat automate pentru mon
tarea si reglarea acestora in între
prinderile producătoare, astfel incit 
să nu mai ridice nici o problemă 
de fiabilitate. Cit privește presosta- 
tul. in urma aceluiași ..tratament'1, 
s-a lansat, in colaborare cu între
prinderea de mecanică fină din 
pitală, un lot marcat, 
vedit ne standul de 
zistă la... un milion 
spălare.

— Nu de mult, cele 
constructoare de mașini au condițio
nat omologarea pregătirii fabri
cației produselor de existența obli
gatorie a standurilor de probă, care

care s-a 
probă că 
de cicluri

Ca- 
do- 
re- 
de

trei ministere

să permită verificarea tuturor para
metrilor impuși de documentația teh
nică normativă de standardizare. 
Cum se realizează aceste standuri 
pentru industria de mecanică fină?

— în cadrul sectorului nostru de 
producție industrială avem o capa
citate destul de mare pentru reali
zarea de standuri de probă. De regu
lă. le executăm in mai multe e- 
xemplare. atit pentru întreprinderea 
producătoare, cit și pentru unități
le beneficiare ale produselor. In a- 
cest sens, avem o bună colaborare 
cu Institutul Național de Metrologie 
si cu Inspectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calității Produse
lor. Țin să subliniez câ nici un pro
dus nou nu mai pleacă de Ia noi 
fără să-i indicăm și modul de ve
rificare pe standurile de probă, ga" 
rantie a atingerii parametrilor func
ționali prevăzuți în documentația de 
execuție și. implicit, a 
tății la export.

— Cum și-a îndeplinit 
tul propriile 
sectorul său 
lă ?

— Este al 
sarcini de 
direct. In 
și depășit toți indicatorii de plan, 
cu excepția tocmai a exportu
lui direct. în schimb, s-a realizat 
export indirect, bunăoară prin vi- 
tezografe perfecționate, exportate o 
dată cu locomotivele în a căror do
tare au intrat. Pentru promovarea 
exportului direct de produse și de 
inteligentă tehnică (documentație de 
execuție și tehnologii) s-au luat in 
institut măsuri ca această activita
te să fie mai bine organizată pen
tru anul in curs. Totodată, am con
tinuat transmiterea de oferte unor 
potențiali parteneri de peste hotare.

— Ce iși propun, in continuare, 
specialiștii din cercetare pentru im
pulsionarea exportului realizat de in
dustria de mecanică fină?

— Vom acționa în direcția moder
nizării tehnologiilor, perfecționării 
și robotizării controlului de calitate, 
refacerii designului la o serie de fa
milii de produse. Pentru realizarea 
programelor de automatizare și de 
modernizare in industria de meca
nică fină, vom adinei colaborarea cu 
institutele de cercetări și cu cele de 
învătămint superior, devenite de a- 
cum partenerele noastre tradiționa
le in promovarea noului. Roadele 
obținute împreună pină acum, de 
exemplu în domeniul sistemelor de 
senzori electronici și micromotoare 
speciale, al celulelor flexibile de 
prelucrare și al posturilor de con
trol pe liniile de prelucrare auto
mată. ne-au demonstrat virtuțile 
colaborării interdisciplinare.

— Ce aveți in vedere pentru apli
carea cit mai. rapidă în producție a 
rezultatelor cercetării. în scopul pro
movării la export a noilor produse ?

— Pentru scurtarea,ciclului, de i.a- 
■ similare a produselor. destinate ex
portului. vom generaliza experiența 

'colectivului integrat - de cercetare- 
producție din • domeniul aparaturii 
termotehnice. care a condus la reali
zarea unui deloc neglijabil volum de 
export pe devize convertibile. Tot
odată. ne propunem să extindem și 
să diversificăm colaborarea sub for
ma colectivelor integrate, alcătuite 
din specialiștii noștri și tovărășii lor 
din întreprinderile care pun în fa
bricație noile produse elaborate de 
institut. Șeful colectivului, un spe
cialist din institut sau din filialele 
acestuia, are in subordine secția de 
producție din uzină, răspunzind de 
„soarta11 produsului nou oină la 
realizarea lui in producția de serie 
Si livrarea la export. De la „coman
darea11 temei de cercetare si oină la 
fabricația de serie nu se mai lu
crează izolat, predindu-se ștafeta de 
la echipa de cercetare la cea de 
proiectare, apoi la cea de execu
ție a prototipului, de omologare a 
producției de serie și de realizare 
efectivă a produsului. Se lucrează in 
comun, pe tot parcursul realizării 
acestuia, pină la producția-marfă și 
expedierea la export. Vom depune 
eforturile necesare pentru ca aceas
tă formă de fuziune a cercetării cu 
proiectarea si cu producția, ce ma
terializează concepția inaintată a 
secretarului general al partidului, să 
dea tot mai bune rezultate și in 
sensul creșterii numărului de pro
duse ale mecanicii fine oferite 
la export.

Convorbire realizată de
Ioana DABU

competitivi-

insă institu- 
export, prinsarcini de

de producție industria'

doilea an de cînd avem 
plan privind exportul 

1986 s-au îndeplinit

• CALARAȘI : La C.A.P. Jegălia 
prașilele I și a II-a manuală ș.i me
canică au fost încheiate ațit la sfecla 
de zahăr, cit și la floarea-soarelui. 
„Porumbul trebuie ajutat cel 
mult — ne spune președintele 
tății. Mihai Stanciu. deoarece 
întirziat ca dezvoltare, dar se . 
zintă foarte bine. Pe 720 hectare 
am încheiat prașilele I și a II-a ma
nuală și mecanică. Scăpat de buru
ieni. avind umiditate suficientă in 
sol și căldură destulă, sperăm să se 
dezvolte rapid, noi fiind cu ochii, 
dar mai ales cu sapa pe el11. 
C.A.P. Dichiseni nu 
La fermele 2 și 3 
Constantin Nițu și 
aproape 50 hectare 
parte nici de prima prașilă manua
lă. Explicația dată de cei doi șefi de 
fermă că „s-a lucrat cu toate for
țele la porumb, unde îmburuienarea 
era mai mare'1 nu rezistă la con
fruntarea cu faptele, inginerul-șef al 
cpnsiliului agroindustrial, Nicolae 
Șerban. fiind de altă părere : „Uni
tatea nu duce lipsă de forță de mun
că. Ce randament se poate obține 
atunci cind muți fără discernămînt 
oamenii de colo-colo ? E și vina 
noastră că n-am intervenit la timp' 
Observație valabilă și pentru consi 
liul popular comunal, care nu ar 
decit o singură unitate de contro
lat. La C.A.P. Unirea luăm cunoștin
ță de o situație cu totul de neînțe
les : la porumb mai așteaptă și acum 
prima prașilă manuală aproape 100 
hectare la ferma nr. 1 (șef de fermă: 
Eugen Milea), aducindu-se drept 
justificare faptul că a fost nevoie de 
o „instruire specială11 a unor coope
ratori care mai cred încă in _zicala 
„rarul umple carul11.
trescu).
• VRANCEA. La C.A.P. Milcovul, 

450 de cooperatori și 5 cultivatoare 
prășeau porumbul. De la președin
tele cooperativei, Gheorghe Tatu, 
aflăm că prașila a doua manuală a 
fost realizată pe 100 hectare din cele 
840 hectare cultivate cu porumb și 
că se înaintează cu 45 hectare pe 
zi. La C.A.P. Mihălceni notăm din 
programul zilei prezentat de llie 
Pădineanu. inginerul-șef al coopera
tivei : 350 de oameni au fost repar
tizați să prășească porumbul, floa
rea-soarelui și sfecla de zahăr. 
C.A.P. Măicănești are terenurile 
situate în aceeași zonă. Aici, insă, di
feră modul de a privi răspunderea 
pentru buna întreținere a culturilor. 
Președintele unității, Nicolae Drago- 
mir, nu numai că nu cunoștea cu 
exactitate programul pe ziua respec
tivă. dar se mai și erija in 
al celor care nu participă la 
de intreținere. pe motiv că 
nosc meserie". Oare pentru 
ge răpită dintr-un lan de 
soarelui — cum este cel din punctul 
Plopi, unde buruienile se simt ca 
acasă — trebuie o specializare deo
sebită ? Apoi tot fără temei invocă 
lipsa forței de muncă. Dar animația 
în plină zi de pe ulițele satului con
trazice fără drept de apel afirma
țiile acestuia. Organele agricole . ju
dețene au datoria să acționeze neîn- 
tîrziat pentru a urni lucrurile 
loc. Au nevoie de astfel 
impulsuri pentru aceleași motive 
alte unități — Păunești. Vînători 
Borzeasca. (Dan Drăgulescu).

mai 
uni- 
este 
pre-

La 
s-a procedat așa, 
(șefi de fermă 
ion Gheorghe), 
nu avuseseră

• MEHEDINȚI. Cimpul C.A.P. 
Salcia este impinzit de oameni. La 
fiecare fermă și formație s-a stabi
lit normă precisă pentru ziua respec
tivă. Cadrele tehnice care muncesc 
cot la cot cu cooperatorii găsesc 
răgazul necesar pentru a verifica ca
litatea 
ce se 
sfecla 
lui și 
tare.
pe la primărie : 
„Toți sint in cimp11. La ferma nr. I 
Iulian Drugă, președintele coopera
tivei agricole, se intrece la cea de-a 
doua prașilă cu ceilalți cooperatori.

muncii și a face „corecturile" 
impun. La C.A.P. Oprișor, 
de zahăr. floarea-soare- 

porumbul ocupă . 1 524 hec- 
Trecem pe la sediul unității, 

același răspuns :

hectare. Prașila a doua mecanică se 
desfășoară pe un front larg, cu vi
teze zilnice din ce in ce mai sporite. 
Cit privește calitatea lucrărilor, re
levant este exemplul unităților agri
cole din 
Sînmartin 
paralel cu 
mecanice 
trecut și la a treia prașilă pe solele 
unde s-a considerat că e necesară. 
Notă discordantă in efectuarea aces
tei lucrări face insă consiliul agro
industrial 
zilei 
mas

consiliile agroindustriale 
și Miercurea-Ciuc. care, 
efectuarea prăși lei a doua 
pe ultimele suprafețe au

Sincrăieni. în
de 3 iunie au mai 
de prășit mecanic a 

circa 400 hectare. Și pe terenu-

seara 
ră- 

doua

(Mihail Dumi-

La prâșitul florii-soarelui pe terenurile C.A.P. Purani, județul Teleorman
Foto : Sandu Cristian

apărător 
lucrările 
„nu cu- 
a smul- 
l’loarea-

din 
de 
si 
Si

„La cîteva sute de metri mai depar
te îl găsiți și pe primar tot la 
prășit11 — ne spune el. Citi coope
ratori sînt la prășit ? Exact 1 712. 
Străbatem solele de sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui. Buruienile au 
dispărut, pentru că s-a trecut cu sapa 
de două ori pe aici. Cum ați reușit să 
recuperați întîrzierea provocată de 
vreme ? — il întrebăm pe primarul 
Dumitru Bălăci. „Toată suflarea co
munei, de la mic la mare, a pus mina 
pe sapă. E cea mai bună soluție. Cei 
de la primărie, cei din comerț și 
celelalte sectoare au luat terenuri in 
acord global. Eu cu familia prășesc 
două hectare cu porumb. Știți cit 
lucrează angajații din comuna noas
tră ? Peste 350 de hectare11. Aceste 
exemple trebuie grabnic urmate și 
de conducerile primăriilor si unități
lor agricole din consiliile agroindus
triale Broșteni. Prunișor. Vinju 
Mare și Bălăcită, unde forța de 
muncă existentă nu este folosită in
tegral. Dovadă că in aceste zone, pe 
suprtrfdte- considerabile, buruienile se' 
întrec in creștere cu sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui și porumbul. (Virgi- 
liu Tătaru).

• HARGHITA. Cartofii — cultura 
de bază a județului — ocupă 8 320

rile acestui consiliu a plouat intens 
în urmă cu 4—5 zile ; și aici buruie
nile cresc cu repeziciune. Dar... „noi 
nu ne grăbim ca alții, noi vrem să 
facem lucrări de calitate și conside
răm că nu sîntem întîrziați11 — spu
nea inginerul-șef al consiliului agro
industrial Sincrăieni. Ilic Cimpeanu. 
Cum stau lucrurile in realitate ? Am 
văzut cum se face prașila pe o solă 
a C.A.P. Sincrăieni. Pe. unele por-. 
țiuni, lucrarea se dovedește de pe 
acum ineficientă. Dacă la baza și pe 
laturile bilonului buruienile sint 
distruse cit de cit. pe vîrful acestuia 
ele acoperă plantele. Cum se lucrea
ză ? La ora 8 se făcea repartizarea 
forțelor mecanice, dar „mai așteptăm 
vreo două ore că... s-ar putea să ■ 
plouă'1 — e de părere șeful secției de 
mecanizare. Andras Ludovic. în- 
tr-adevăr, la ora 10 cele două trac
toare au inceput lucrul. Nu plouase. 
Cine să controleze dacă la ora 12 
conducerea C.A.P. era in ședință cu 
brigadierii- pe tema... bunei desfășu
rări și urmăriri a lucrărilor de între
ținere 2 (Nicolae Șandru).

• SALAJ. în consiliul agroindus
trial Someș—Odorhei au fost în
cheiate prașila I la sfecla furajeră,

VÎLCEA : Sarcinile 
de export onorate înainte 

de termen
în ansamblul preocupărilor pen

tru realizarea exemplară a sarcini
lor de plan la toți indicatorii, co
lectivul de oameni ai muncii din 
cadrul întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport Rimnicu 
Vilcea acordă o atenție deosebită 
onorării integrale și in condiții de 
calitate superioară a tuturor obli
gațiilor asumate față de partenerii 
de peste hotare.

— înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste11 cu care colectivul de fo
restieri vilceni a fost distins anul 
trecut — ne spune ing. Florin llie, 
directorul întreprinderii — a dat 
noi și viguroase impulsuri intregii 
noastre activități. Aceasta explică 
succesul cu care se prezintă astăzi 
oamenii muncii din întreprinderea 
noastră, succes concretizat în livra
rea unor cantități suplimentare de 
produse la export. (Ion Stanciu).

Gindirea economică și exigențele autoconducerii muncitorești
(Urmare din pag. I)
mai dezvoltat decit îi permite pro
prietatea pe care se bazează, atunci 
apare evident că gindirea și acțiu
nea economică a oamenilor muncii, 
care sint subiecții relațiilor de pro
prietate, nu trebuie să se manifeste 
decit in direcția consolidării auto
gestiunii economico-financiare a fie
cărei unități, prin folosirea la ma
ximum a cadrului pe care-1 asigură 
autoconducerea muncitorească.

Participarea crescindă și in con
diții de eficiență sporită a econo
miei noastre naționale la circuitul 
economic mondial ridică în fața oa
menilor muncii, a specialiștilor pro
blema competitivității nu numai cu 
noi înșine, ci și Cu interdependen
țele pe care Ie creează mișcarea 
economiei mondiale. în aceste con
diții, este evident că pregătirea și 
gindirea economică ale oamenilor 
muncii, ca și întreaga lor atitudine 
și acțiune trebuie formate și-educate 
în spiritul exigențelor pe care le 
impune acțiunea legii valorii 
plan internațional.
. . . . _ Pe
r'__ . ’ ' ’. Știut fiind că
avantajele se îndreaptă întotdeauna 
spre cei care au produse de inaltă 
competitivitate, apare limpede că 
inainte de a te interesa cu 
cit vinzi trebuie să te pre
ocupi pentru a produce la cos
turi cit mai mici posibile și la un 
nivel de tehnicitate și calitate care 
să se poată compara cu cele mai 
bune realizări. Deși este foarte im
portant să știi cu cit vinzi, cel mai 
important lucru este să produci pro
duse de calitate, competitive și la un 
cost cit mai mic posibil pentru a 
putea să beneficiezi din plin de re
zultatele schimburilor pe bază de 
vinzare-cumpărare sau pentru a pu
tea evita, pe cit posibil, efectele 
negative ale conjuncturii sau diferi
telor practici aie mișcării prețurilor

pe piața mondială. Aceasta trebuie 
să constituie problema fundamen
tală a fiecărei unități economice în 
sistemul autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financia
re, l'ață de care gindirea și acțiunea 
economică a oamenilor muncii, a 
specialiștilor trebuie să . se raporteze 
cu toată răspunderea.

Fiind competitivi prin costuri, pre
țurile de vînzare nu ne mai pot 
dezavantaja. economia națională 
avind capacitatea de a se autocon- 
centra și de a-și autoconcentra for
țele in raport de sensul, amploarea 
și profunzimea interdependențelor 
pe care le creează mișcarea econo
miei naționale.

O gîndire economică superioară ri
dică problema atitudinii față de 
problemele calității și eficienței eco
nomice, îndemnul de a elimina din 
mecanismul vieții economice orice 
tendință de reducere a costurilor în 
dauna calității produselor, de ren
tabilizare pe seama măririi nejus
tificate a prețurilor și deci pe sea
ma altor subiecți economici, deoare
ce pe ansamblul societății nu se va 
crea nici un atom de venit net în 
plus. în asemenea condiții eficiența 
bate pasul pe loc sau chiar scade, 
cu consecințe negative asupra dez
voltării economico-sociale.

Acest mod de gîndire și acțiune 
pe care trebuie să le genereze me
canismul economic bazat pe auto- 
conducere și pe autogestiune econo- 
mico-financiară este cea mai directă 
expresie a manifestării calității oa
menilor muncii de proprietari, pro
ducători și beneficiari. Pentru a- 
ceasta este absolut necesar ca în 
cadrul autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare, 
problemele pe care Ie ridică 
tarea cu caracter intensiv 
cunoscute pe baze științifice, 
de oamenii muncii, pentru

dezvol- 
să fie 
realiste 
ca din

înțelegerea lor corectă să rezulte 
gindirea și acțiunea economică ne
cesare producerii de mutații favora
bile in conștiința oamenilor. in 
atitudinea responsabilă față de trans
formările innoitoare care urmează să 
le realizeze in viață.

Fără să diminuăm cu nimic rolul 
fiecărei categorii de oameni ai mun
cii in cadrul muncitorului național 
productiv colectiv, trebuie să spu
nem că inginerii și economiștii sint 
cei care au un rol esențial in funda
mentarea, pe baze științifice, a celor 
mai adecvate variante de optimizare 
a eficienței economice, de cheltuire 
rațională a muncii naționale. înce
pi nd cu sectoarele de virf ale crea
ției științifice și tehnologice. cu 
prognozarea și planificarea dezvol
tării economico-sociale și continuind 
cu organizarea și. conducerea sectoa
relor producției sociale, unde se 
cheltuiesc resursele natural-materia- 
le, financiare și umane, inginerii și 
economiștii sint cei care se implică 
în identificarea căilor și modalități
lor celor mai avantajoase, pe termen 
lung, pentru a cheltui cu maximum 
de eficiență resursa sa cea mai de 
preț de care dispune societatea — 
timpul.

Cea mai Înaltă expresie a corela
ției dintre gindirea și acțiunea eco
nomică se materializează in proce
sul creativ-inovativ. Chiar dacă 
acest proces atinge intensitatea cea 
mai înaltă în acele compartimente 
legate nemijlocit de exercitarea 
funcției de cercetare-dezvoltare, to
tuși in sistemul autoconducerii mun
citorești creația nu trebuie limitată 
la personalul din aceste sectoare 
specializate, ci trebuie să cuprindă 
pe toți oamenii muncii. Deși nici 
inginerii și nici economiștii nu re
prezintă majoritatea populației ocu
pate, calitatea și complexitatea ac
tivității pe care ei o desfășoară și

cu care se implică în procesele fun
damentale care hotărăsc soarta efi
cienței ii fac să acopere spațiile 
vitale ale producției sociale, să fie 
cei de la care trebuie să pornească 
soluțiile curente și de perspectivă 
la marile probleme pe care le ridică 
dezvoltarea noastră intensivă.

Faptul că rezolvarea problemelor 
pe care le ridică organizarea și con
ducerea activității la nivelul unită
ților economice trebuie să aibă drept 
criterii de apreciere eficiența, privită 
în tripla ei dimensiune — economi
că, socială și ecologică — nu trebuie 
înțeles că inginerul ar putea să-l 
înlocuiască pe economist ; practica 

.demonstrează că ori de Cite ori s-a 
procedat in acest mod nu s-a ajuns 
la efectele scontate. Inginerul tre
buie să acționeze și să găsească 
modalitățile și soluțiile cele mai 
adecvate ca inginer, avind insă o 
temeinică pregătire și gindire eco
nomică, în strinsă legătură cu apre
cierea optimului economic pe care o 
face economistul. Desigur, noua 
unitate dintre tehnic și economic pe 
care o reclamă tot mai puternic 
realizarea unei dezvoltări intensive 
nu trebuie redusă numai la colabo
rarea și cooperarea inginerului cu 
economistul, deși aceasta are un rol 
esențial.

Asigurarea unui fond comun pen
tru pregătirea economică a tuturor 
oamenilor muncii, concomitent cu 
însușirea cunoștințelor de speciali
tate, pe principii de eficiență social- 
economică și ecologică, constituie 
garanția dialogului și acțiunii între
gului personal muncitor corespun
zător calității de proprietar, produ
cător și beneficiar pe care o au in 
cadrul democratismului economic 
socialist.

Conf. dr.
Constantin C. POPESCU

pre- 
iu- 
300

floarea-soarelui, cartofi și legume și 
prașila a II-a Ia sfecla de zahăr. La 
porumb, prașila I mecanică se află 
pe sfirșite, iar cea manuală se apro
pie de 60 la sută din suprafața pla
nificată. Concludent privind parti
ciparea cooperatorilor la lucrările de 
intreținere este numărul celor 
zenți in cimp in ziua de 3 
nie : 350 la C.A.P. Românași,
la Someș Odorhei. 250 la Jibou. Și 
in consiliul agroindustrial Ileanda 
s-a putut remarca o bună partici
pare la întreținerea culturilor. „For
țele mecanice și manuale au fost di
rijate cu prioritate pe suprafețele de 
porumb neerbicidat. la prășitul 
sfeclei de zahăr și furajere, la legu
me și cartofi — ne spune Vasile 
Duduială, președintele consiliului. 
Am lăsat mai la urme suprafețele 
din Lunca Someșului care pot fi 
„controlate11 cu o nouă erbicidare pe 
vegetație'1. Cu deosebire in zonele 
de deal puteau fi văzuți la lucru 
numeroși cooperatori la C.A.P. 
Ileanda, C.A.P. Gilgău, unde se 
efectua cea de-a doua prașilă ma
nuală la sfeclă, lucrările de intreți
nere a legumelor fiind la zi. Armai 
fi de subliniat — ținind seama de 
actualele condiții — că, alături de 
mecanizatori și cooperatori, la lu
crările de întreținere participă și 
personal din alte unități socialiste. 
Un ajutor binevenit, firește. Unele 
rămîneri în urmă se semnalează la 
asociația economică intercooperatistă 
Nușfalău. cooperativele agricole de 
producție Leșmir. Halmășd. Crișeni, 
Grij ' ’

• 
văm 
torii 
zahăr prășită prima dată. La lei se 
lucra la porumb in lanul de lingă 
sat. unde, după prașila mecanică, se 
smulgeau buruienile ce rămăseseră 
pe rinduri. Pentru menținerea densi
tății și urmărirea realizării in bune 
condiții a prașilei, inginerul Dumi
tru Topală a repartizat toți specia
liștii din unitate să urmărească in 
permanență modul de realizare a 
prășitului. Așa că, în cimp, i-am 
găsit printre prășitori și pe inginera 
Maria Volf, la legumicultură pe in
ginerii Sorin Buțerchi și Mircea 
Volf, la culturile de cimp pe toți 
tehnicienii. Muncă de calitate se 
face și în cele trei ferme cu profil 
vegetal ale cooperativei agricole 
Podu Iloaiei. Cooperatorii de aici au 
terminat prașila I la toate culturile 
și au inceput de îndată prașila ai 
doua, inclusiv la porumb. Și in cele-j 
lalte unități agricole din consiliul: 
agroindustrial Podu Iloaiei se pră
șește de zor. Ca urmare. întreg' con
siliul Podu Iloaiei se situează pe 
primul Ioc cu prașila I incheiată Ia 
toate culturile, precum și cu prașila 
a II-a manuală la sfecla de zahăr 
și floarea-soarelui terminată. Cu re
zultate sub posibilități se situează
o serie de unități din consiliile
agroindustriale Mircești, Tirgu Fru
mos. Vlădefflrn-’lfittlăti, Popricajhi șt 
T’ibănești, care n-au terminat încă 
prașila I la porWAibl pentru efl nu 
peste tot s-a acționat pe întreaga 
durată a zilei-lumină. (Manole 
Corcaci).

și altele. (Eugen Teglaș).
IAȘI. La C.A.P. Țuțora obser- 
că în tarlaua ..Plopi'1 coopera- 
pliveau legumele și sfecla de

0 metodă eficientă care trebuie aplicată
S-a demonstrat atit teoretic, cit și- 

practic că intre calitatea producției 
și costurile calității — prin care in- 
țelegem cheltuielile efectuate pen
tru obținerea unei anumite calități
— există o legătură nemijlocită. 
De altfel, așa se și explică faptul că 
această problemă suscită in prezent 
interesul unui număr mare de spe
cialiști, al factorilor de decizie din 
Întreprinderi. Acest interes dovedeș
te. pe de o parte, că s-a înțeles că 
aplicarea unui sistem de contabili
tate, de gestiune a calității consti
tuie o investiție și nu o cheltuială, 
iar pe de altă parte, că trebuie sta
bilită o strategie clară cu privire la 
creșterea calității producției. Tho
mas F. Turner, președintele Asocia
ției americane pentru controlul ca
lității a arătat că intre nivelul cali
tății. costuri și efecte există o rela
ție exactă, in sensul 
crește o dată cu 
pină la un nivel de 
se atenuează trep
tat. La mijlocul 
drumului celor trei 
tipuri de
— ale 
costurilor 
telor — se 
nivelul 
calității.

într-adevăr. ca
litatea influențează 
mice ale activității 
prin- efectele pe care le are asupra 
venitului și costurilor. Determinarea 
factorilor care influențează valoarea 
calității este foarte dificilă. în 
schimb, factorii care influențează 
costurile calității sint cunoscuți : 
concepție. încercări de prototip, pre
gătirea fabricației, control, remedie
rea defecțiunilor, rebuturi, despăgu
biri in cazul reclamațiilor.

Cheltuielile făcute pentru reme
dierea produselor cu defecte, plata 
bonificațiilor produselor reclamate 
de clienți, costul rebuturilor defini
tive diminuează in măsură substan
țială beneficiile întreprinderilor pro
ducătoare. Astfel, intr-o intreprin- 
dere producătoare de mașini-unelte, 
două din cele 15 secții erau răspun
zătoare pentru 50 la sută din rebu
turi. iar din aoestea jumătate se da
torau unei singure piese defecte ; la 
o întreprindere chimică a reieșit că 
4 din cele 12 produse din profilul 
acesteia au provocat 86 la sută din 
totalul pierderilor : intr-o secție de 
piese auto s-a constatat că cel mai 
important defect din 10 defecte con
statate 
totalul

Iată 
efectul 
la nivel macroeconomic : in 
prinderile americane costul defecte
lor calitative se situează la 500—1 000 
de dolari pe muncitor productiv și 
pe an ; pentru Întreprinderile din 
Anglia, aceste cifre variază intre 
180—320 lire sterline, costul total al 
lipsei de calitate ajungind la 5 la 
sută din volumul producției-marfă ; 
in Franța se apreciază că defecțiu
nile de calitate au costul situat la 
nivelul beneficiului brut. Plecind de 
la aceste realități, a fost creat în de
ceniul șase un sistem de urmărire a 
costurilor calității, denumit gestiu-

beneficiul 
calității 

care creșterea

că 
nivelul 
la

nca calității, care a fost aplicat si
multan in mai multe țări.

In țara noastră. Programul de 
măsuri pentru ridicarea nivelului 
tehnic și imbunătățirea calității pro
duselor aprobat de plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1983 a stabilit 
sarcina generalizării gestiunii cali
tății la nivelul intregii industrii, in- 
tegrindu-se in sistemul autocondu
cerii și autogestiunii economico-fi
nanciare.

Organizarea gestiunii calității a 
preocupat, la sfirșitul anului 1983. 
un mare număr de specialiști din 
producție, din cercetare și invăță- 
mint, din Inspectoratul General de 
Stat pentru Controlul Calității Pro
duselor. S-au stabilit nomenclato
rul costurilor calității, conținutul 
celor trei grupe de costuri (ale pre
venirii defectelor, ale identificării 
defectelor și ale defectelor propriu- 
zise) și modul de calcul al indicilor 
costului calității ; s-a elaborat bi-

a re- 
feno- 
gesti-

creștere 
calității, 
și efec- 
situează 

optim al

CALITATE n um ni prodiisc
de cea mai CALITATE

aspectele econo- 
intr.eprinderii

a reprezentat 80 la sută din 
pierderilor.
și unele exemple privind 
noncalității asupra costurilor 

între-

lanțul calității. în care „pasivul11 
este reprezentat prin ansamblul 
cheltuielilor determinate de anoma
liile calitative de concepție, de fa
bricație și de după livrare, respec
tiv costurile celor trei categorii de 
costuri analizate, iar „activul" este 
reprezentat de economiile realizate 
prin eliminarea noncalitătii. reduse, 
bineinteles. cu cheltuielile efectuate 
pentru obținerea unei calități supe
rioare.

Gestiunea calității s-a aplicat în- 
cepind din anul 1984 cu caracter ex
perimental, urmind să se extindă in 
întreaga industrie. Dar, deși sar
cina a fost precis stabilită, înfăptui
rea ei a fost lăsată, practic, la lati
tudinea conducerilor' de întreprinde
re, din care motiv rezultatele con
crete au depins în mare măsură de 
gradul în care acestea i-au acordat 
atenția cuvenită. Practic, in prezent, 
poate fi evidențiată o grupă de uni
tăți industriale care au înregistrat 
rezultate pozitive, adică îmbunătăți
rea calității prdducției în condițiile 
reducerii costurilor aferente. Ziarul 
„Scinteia11 a prezentat, de altfel, 
unele dintre aceste unități : „Elec
tromotor11 Timișoara, Combinatul de 
îngrășăminte chimice Tirgu Mureș, 
„Electroaparataj11 București. Un alt 
exemplu in acest sens ar putea fi 
secția hirtie a Combinatului de fi
bre. celuloză și hirtie Brăila, unde, 
ca urmare a eforturilor depuse și a 
măsurilor luate m urma analizelor 
trimestriale ale bilanțurilor calității, 
costurile noncalității au scăzut sis
tematic, de la un milion lei in 1984 
— primul an de aplicare a gestiunii 
calității — la 400 mii lei în 1986, va
lorile pentru anul in curs fiind in 
continuă diminuare.

în același timp, au apărut și 
unele aspecte negative care merită 
puse in discuție pentru a trage în
vățămintele de rigoare. în primul 
rind, se constată că, în unele uni-

tăți, practic, s-a renunțat la urrpă- 
rirea efectivă a costurilor calității, 
în altele se observă anumite ten
dințe de formalism, reliefate ‘ de 
„monotonia11 costurilor de preveni
re, cheltuielile generate de activită
țile inscrise in această categorie de 
costuri avind valori aproximativ 
constante de la o lună la alta.

Din investigațiile efectuate 
zultat că se manifestă și alte 
mene negative in aplicarea 
unii calității, între care :

• valoarea redusă a costurilor 
noncalității, chiar dacă, in realitate, 
există un procent ridicat de rebu
turi. Iar aceasta, din cauza practi
cării unor „ințelegeri11 intre furni
zor și beneficiar, astfel ca reclama- 
țiile să fie „tratate'1 fără să șe mai 
întocmească documentele necesare, 
componentele defecte nefiind evi
dențiate nici la beneficiar in catego
ria costurilor pentru noncalitate. 
Dincolo de incorectitudinea de prin

cipiu, situația este 
gravă deoarece eli
mină cu bună ști
re șansa de a fo
losi informația pri
vind noncalitater 
produsului și de i 
stabili măsurile dc 
remediere a uiioi 
neajunsuri. dart 
se manifeste și lasăvor continua 

loturile următoare ;
• creșterea atit a costurilor d< 

identificare, cit și a costurilor non- 
calității, ceea ce ar părea un non
sens. O analiză atentă a acestor si
tuații pune in lumină existențe 
unor greșeli de concepție sau d< 
proiectare care ar putea fi elimina
te prin alocarea unor fonduri rela
tiv reduse, dar care, din dorința une 
economisiri greșit ințelese, sin 
aminate, conducind la creșterea ira
țională a costurilor noncalității :

• menținerea costurilor identifi
cării defectelor la un nivel ridicat 
ca urmare a aplicării insuficiente « 
metodelor moderne de control p< 
fluxul de fabricație.

Desigur, din simpla enumerare i 
acestor situații nu putena încă st 
tragem concluzii. Trebuie spus ct 
numeroase cadre de ingineri și eco
nomiști s-au angrenat in aplicare; 
acestei metode, că există experiențx 
bune și de aceea s-ar justifica or
ganizarea unor analize in fiecar< 
centrală industrială, prilej cu cart 
să se pună în lumină ceea ce poat< 
fi valorificat și pe ce căi, ceea ct 
trebuie inlăturat sau modificat. Ii 
întreprinderi se simte nevoia uhoi 
astfel de dezbateri și analize, j li
căre să participe specialiști din țin- 
stitutul Central de Cercetări Econo
mice. de la Academia de Studi 
Economice.

Gestiunea calității, trecută prin 
tr-o perioadă de început — perfoa 
dă care putea să fie totuși depă
șită de mult — trebuie extinsă ; ș 
aplicată in mod serios în toate jn 
treprinderile industriale, cu sprjji 
nul activ al centralelor și ministe 
relor și îndrumarea Inspectoratulu 
General de Stat pentru Controlul Ca 
lității Produselor.

Inq. Florin VASIL1U
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

— Creativitatea este o 
noțiune pretențioasă, îți 
impune respect, te duce, pe 
bună dreptate, cu gîndul 
la un fenomen care nu 
este de duzină, nu se pro
duce permanent. Are și o 
rezonanță oarecum miste
rioasă tocmai pentru că 
iese din obișnuit. Greșim, 
oare, gindind așa. tovarășe 
inginer-șef Dan Mazilu ?

— în mare, cred că nu 
greșiți. Dar, cu unele 
amendamente, Ia care am 
să mă refer imediat. Crea
tivitatea nu este la în- 
demîna oricui, este adevă
rat. în condițiile noastre 
economico-sociale însă, in 
care orice om are deschise 
în față toate izvoarele de 
instruire și de perfecționa
re multilaterală, creativita
tea, socotesc eu, nu mai 
este un fenomen de excep
ție. De altfel, priviți ce se 
petrece in toate comparti
mentele societății noastre 
socialiste în această nouă 
etapă de dezvoltare a țării, 
ce îndemn energic din 
partea partidului, a secre
tarului său general către 
noi toți să îndrăznim, să 
ne propunem obiective de 
inalt nivel calitativ in toate 
domeniile, să abordăm, de 
pildă, cum este și cazul 
nostru, al Combinatului de 
articole tehnice din cauciuc 
Jilava, problemele moder
nizării tehnologiilor, por
nind de la cele mai înalte 
standarde de calitate și 
productivitate... Așa că, în 
aceste condiții, creativita
tea nu mai poate fi — 
repet — un fenomen de 
excepție, nu este un dat 
rezervat unor oameni în
zestrați excepțional, ci un 
obiectiv posibil și foarte 
necesar de atins de largi 
mase de muncitori, tehni
cieni, ingineri, capabili să 
țină pasul cu cuceririle re
voluției tehnico-științifice, 
să sporească aceste cu
ceriri. Și nu are nimic 
misterios in ea ; v-ați dat 
seama, cred, de acest lu
cru stînd de vorbă, în sec
torul nostru de autoulilare, 
de exemplu, cu muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de 
acolo.

— Noile noastre cunoș
tințe din acel sector nu sînt 
prea multe la număr, vreo 
25 în total , în frunte cu 
maistțul Florea Apostol și 
inginerul-șef de secție 
Adrian Vasilescu. Realiză
rile prezentate de ei — noi 
linii tehnologice moderne, 
dispozitive ingenioase de 
tot felul, descoperiri de noi 
materiale și aliaje mai 
bune și mai ieftine etc. — 
ni-i arată ca inovatori și 
inventatori în toată puterea 
cuvîntului. Ei singuri — 
dacă vă amintiți — s-au 
denumit, în glumă, echipă 
de născocitori. Deci, fiecare 
este, in felul Iui, un om de 
excepție, om cu idei, cu 
pregătire solidă în mai 
multe meserii — ne-au 
confirmat acest lucru — 
capabili să facă cele mai 
surprinzătoare conexiuni 
din care să rezulte, de

regulă, ceva nou și folosi
tor pentru uzină, folositor 
complexului ei proces de 
producție în continuă di
versificare și modernizare. 
Sint 25 din 2 500 de oameni 
ai muncii, cit numără acest 
colectiv muncitoresc. N-o 
să afirmați că acești 25 — 
deci 1 la sută din efectivul 
uzinei — nu sint rezultatul 
unei strînse selecții, dintre 
cei mai buni, cei mai buni !

— Nu voi afirma așa 
ceva. Sint rezultatul unei 
selecții, e adevărat, au dat 
niște semne, ca să mă 
exprim așa, mai înainte. 
Despre oameni ca ei se 
spune, cu Îndreptățire, că 
posedă și aplică o gindire 
nouă : spațiul și timpul 
sint altfel întîmpinate si 
concepute, apelează la fle
xibilitatea lor. Vedeți, este 
o chestiune de filozofie de 
care sint foarte conștienți...

temă de meditație rapidă 
încredințată nu numai 
unui grup de excepție al 
uzinei, ci întregului nostru 
colectiv. Aveam o oarecare 
experiență în autoutilare, 
n-am pornit de la zero — 
ne obligase, uneori, nevoia 
să remaniem, in cazul 
unor linii tehnologice li
vrate de unii din furnizorii 
noștri, linii care nu au dat 
satisfacții depline de la 
început.

— Remanierile sau re
medierile nu intrau în 
obligațiile furnizorilor ?

— Intrau in obligațiile 
lor, firește. Răspundeau la 
apelul nostru, dar nu rare 
erau cazurile cînd ne ser
veau, în loc de remedieri, 
justificări — că liniile sînt 
unicate, că nici ei nu au 
experiența necesară, că' 
trebuie să înțelegem... în
țelegeam, dar noi, cu jus
tificări, nu putem face pro
ducție. Așa că nu am avut 
încotro, am pus mina și am 
remediat sau am remaniat. 
Nevoia ne-a învățat. Cu 
doi ani în urmă însă nu 
s-a mai pus problema de a 
îndrepta pe ici pe colo, de

2 500 de muncitori, tehni
cieni. ingineri — cu o con
tribuție, desigur, diferită — 
sînt chemați să-și afirme 
capacitatea de creativitate. 
Dar poate că intrăm prea 
mult în probleme de orga
nizare.
'— Nicidecum. E intere

sant cum fenomenul crea
tivității intră necesar în 
cotidian,

— Pe scurt, am hotărît 
organizarea unui atelier de 
proiectare tehnologică în 
care și-au concentrat for
țele mecanici, electricieni, 
automatiști, chimiști, pro- 
iectanți, cu sarcina precisă 
de a gindi, analizînd în
tregul proces de producție, 
descoperindu-i locurile în
guste și așa mai departe. 
Trebuiau realizate noi spa
tii de producție nu prin noi 
construcții, ci în spațiile 
existente. Totul a fost 
trecut printr-o analiză cri
tică riguroasă. Și este tre
cut încă prin acest foc con
tinuu al criticii, pentru că 
și procesul însuși este con
tinuu, cu toate că din pro
gramul de autoutilare peste 
50 la sută este și realizat.

Activitatea de fiecare zi 
-o școală a creației

— Deci sînt oameni de 
excepție, sint inovatori, in
ventatori.

— Sint, dar nu numai ei 
au posibilitățile acestea și 
nu numai ei pot să și le 

.fructifice imediat. Acești 
oameni alcătuiesc colecti
vul în care se concentrea
ză, in formă concretă, 
ideile noi ale multor altora, 
din toate celelalte compar
timente ale uzinei. Acest 
efort de căutare și de im
punere a noului este evi
dent la scara întregii țări, 
milioane și milioane de 
oameni ai muncii sînt an
trenați, într-un fel sau 
altul, in izbînda Iui. Și 
colectivul nostru și-a pro
pus rezolvarea unui com
plex de probleme care sînt 
ale acestui cincinal al re
voluției tehnico-științifice, 
așa cum au fost ele puse 
în lumină în hotărîrile 
celui de al XIII-lea Con
gres al partidului : obține
rea unei calități superioare 
a întregii noastre munci, 
produse noi și competitive 
pe plan mondial prin mo
dernizarea întregii tehno
logii pe care o folosim, in 
așa fel incit, la sfîrșitul 
actualului cincinal, să ob
ținem o producție fizică 
crescută cu peste 45 la 
sută, dublind productivita
tea muncii.

— Proiecte foarte îndrăz
nețe...

— Nu-i nimic neobișnuit, 
orice întreprindere din 
țara asta și-a elaborat 
astfel de proiecte și luptă 
să le traducă în fapt. 
Sigur, ne-am întrebat, cu 
doi ani în urmă, cum vom 
face toate acestea. Iată o

a reconstrui un dispozitiv 
de mai mică importanță 
sau de a efectua o întreți
nere curentă de competen
ță sporită. Nu ! A trebuit 
să regindim totul, intr-o 
nouă strategie — de la un 
alt mod de a folosi spațiile 
de producție pînă la con
ceperea unor noi linii- teh
nologice, moderne, de mare 
eficiență, care să răspundă 
unei mari diversificări a 
producției capabile să sa
tisfacă prompt cerințele 
mult sporite ale economiei 
naționale în domeniul nos
tru. Sintem implicați, cu 
produsele noastre de fine
țe, în industriile de con
strucții de mașini de tot 
felul, in cele extractive, in 
cele nucleare. Ne-am re
evaluat forțele. Avem un 
apreciabil potențial ingi
neresc, o valoroasă expe
riență tehnică și științifică 
a muncitorilor, tehnicieni
lor, a specialiștilor, in 
ansamblu.

— Ce a rezultat din a- 
ceastă reevaluare a propri
ilor dumneavoastră resurse 
de creație ?

— Simplu — un program 
complex de autodotare, 
urmărind modernizarea și 
perfecționarea producției. 
Un program ambițios, 
sprijinit de umerii întregu
lui colectiv muncitoresc. 
Eu l-aș numi un program 
de creativitate continuă, la 
îndeplinirea căruia s-a 
implicat fiecare comparti
ment de producție, - nu 
numai sectorul de autouti- 
lare. Așa că, vedeți, nu 
numai 25 de oameni de 
excepție, cum i-ați numit 
aici, țin greul, ci toți cei

CONSEMNĂRI

Forța emoțională a cintecului
Sala Casei de cultură a sindica

telor din municipiul Vaslui deve
nise realmente neincăpătoare. 
Erau spectatori nu numai din loca
litate, ci și din Birlad, atrași de 
spectacolul artistic, ce se anunța 
deosebit de bogat și interesant, 
din cadrul întrecerii județene 
„Dialogul muncii și hărniciei". Un 
dialog artistic fertil, inițiat in ve
derea amplificării și permanentiză
rii activității educative de consi
liul județean al sindicatelor.

...„Și acum, pe scenă, se află 
corul veteranilor din municipiul 
Birlad".

în sală, un moment de tăcere 
exprimind surpriza, curiozitatea. 
Apoi au Izbucnit puternice aplau
ze. Era în ziua de 9 Mai, ziua in
dependenței de stat a României și 
a victoriei asupra fascismului, și în 
fața noastră, pentru prima oară, 
se aflau aproape 60 de veterani, 
ninși de ani și emoționați.

Dirijorul corului este tot un ve
teran din războiul antifascist, pro
fesorul Petre Ghinea. între co
riști se află unul ai cărui bunici 
au luptat în 1877 la Plevna, tatăl 
in 1916 la Mărășești, iar el a luat 
parte, ca aviator, la luptele pen
tru eliberarea Cehoslovaciei pînă 
în ziua victoriei finale, in 1945. De 
asemenea, unul dintre 
din fața noastră este 
supraviețuitor dintr-un 
de armament greu ce 
Munții Tatra. Ei si-au 
dreptul la recunoștința noastră, a 
tuturor. Recunoștință si mindrie 
patriotică cărora le dau glas inter
prets ninși de ani ai cîntece- 
lor despre „Ștefan. Ștefan, domn 
cel Mare", „Pui de lei", „Patrie, 
pămînt de aur".

Gheorghe Ghiur locuiește în Bir
lad. Bunicii săi, Costache Ghiur și 
Gheorghe Manolache, au luptat la

Plevna, pe redutele independenței, 
iăr tatăl. Constantin Ghiur — la 
Mărășești, in regimentul 32 Mircea. 
După ce a luat parte la actul isto
rie de la 23 August 1944, a trăit 
bucuria victoriei în Cehoslovacia, 
pentru eliberarea căreia a luptat. 
Ion Luncă e singurul rămas în 
viață dintr-un escadron de arma
ment greu (din Divizia 1 cavale
rie) și care, 
prizonieri un 
riști. Ambii i 
la ieșirea la 
Întreprindere

, învingător, a luat 
mare grup de fas- 
au muncit apoi, pină 
pensie, la cunoscuta 
de rulmenți.

veteranii 
singurul 
escadron 
opera în 

cistigat

MUREȘ. în orașul Luduș a avut 
loc cea de-a 14-a ediție a mani
festării cultural-artistice „Ritmuri 
ludușene". Cu acest prilej, la Casa 
orășenească de cultură, in cluburi 
și biblioteci au fost organizate 
expuneri, simpozioane și expoziții 
de carte social-politică și beletris
tică. Totodată, au fost vernisate 
expozițiile de artă plastică „Bucu
riile penelului" și „Peisaje și por
trete ludușene", iar pe scena Casei 
de cultură s-a desfășurat specta
colul „Partid cutezător". în ca
drul aceleiași manifestări, la ci
nematograful din localitate au 
avut loc „Zilele filmului româ
nesc". (Gheorghe Giurgiu).

DOLJ. Orașul Craiova a găzduit 
cea de-a 12-a ediție a Tirgului 
meșterilor populari, la care au par
ticipat creatori de ceramică, in

Este o muncă intr-adevăr 
de gindire și acțiune colec
tivă, pornind de la propu
nerile avizate de consi
liul tehnico-economic. S-au 
conceput și elaborat noile 
proiecte aici, cu specialiști 
legați de uzină. Și nu mai 
apar remedieri și justificări 
ca altădată.

— Tot acest program 
prinde viață numai prin 
forțele combinatului ?

— 80 la sută din proiec
tele de utilaje sînt ale 
noastre și se execută de 
către noi în sectorul de 
autoutilare. Dacă e să 
facem iarăși o socoteală, 
adăugați, deci, încă 25 de 
specialiști — muncitori, 
tehnicieni, ingineri ai ate
lierului de proiectare teh
nologică condus de inginera 
Marieta Iacșișer — la cei 25 
de la autoutilare și va 
crește la 2 la sută procen
tul oamenilor de excepție 
antrenați în creativitate 
tehnică. Rezultatul muncii 
lor ? Ați văzut în funcțiu
ne noua linie tehnologică 
de realizat furtunuri de 
aspirație și refulare cu dia
metrul de 75 de milimetri. 
Este amplasată intr-un 
spațiu de 4 ori mai mic și 
are o productivitate de 3 
ori mai mare. In curs de 
executare este o mași
nă si mai complexă de 
realizat furtunuri de 150 
si 300 de milimetri. în con
tinuare. pentru sectorul 
de curele scurte ne-am 
propus construcția . a 3 
mașini speciale semiauto
mate — una este în montaj 
de acum. O astfel de ma
șină efectuează operațiile 
care erau îndeplinite înain-

te de 5 mașini asemănă
toare. Deci soatiu de pro
ducție mult mai mic. pro
ductivitate cu 60 la sută 
mai mare. Durata de exe
cuție a mașinii — în nu
mai 3 luni, și nu într-un 
an. cum se oferise să o 
facă un constructor specia
lizat, iar costul ei a fost 
redus la un milion de la 4 
milioane, cit ni se ceruse pe 
ea. Deci economie de timp, 
de spațiu, de bani, eficien
tă mult mai mare.

— Argumentele sînt con
vingătoare. Probabil că 
aveți și altele ia îndemînă.

— Desigur. Voiam însă 
să precizez că, mai ales în 
faza de execuție a uneia 
sau a alteia din noile linii 
tehnologice, în sectorul de 
autoutilare — acesta este 
faptul semnificativ la care 
voiam să mă refer — sint 
prezenți beneficiarii din 
secții, de la muncitor la 
inginer. Trebuia să-i vedeți 
pe cei din secția de curele, 
de exemplu, în frunte cu 
șeful lor, tehnicianul Ion 
Simionescu, participind la 
execuția noilor mașini, 
dind idei, propunind solu
ții mai bune, multe de 
ordin tehnic, altele de pură 
ergonomie, care înseamnă, 
în fond, spor de produc
tivitate : planeta asta — 
spuneau ei, argumentînd. 
totodată — trebuie pusă in 
alt Ioc, cablajul acesta să 
fie trecut pe aici, și nu pe 
acolo, pedala trebuie altfel 
amplasată, va duce la eco
nomie de mișcări" — și așa 
mai departe. Contribuții ale 
tuturor la procesul de crea
tivitate. De aceea, socotesc 
că fenomenul de creativi
tate, în condițiile astea, în
cetează de a fi o chestiune 
de excepție, el este carac
teristic Ia nivelul de an
samblu al marilor colective 
de muncă din orice între
prindere care-și asumă 
răspunderea unor mari 
pași pe drumul progresu
lui. Spuneam, Ia un mo
ment dat, că fenomenul 
creativității este ca o re
sursă de infinite posibili
tăți. Este doar una. Ia în- 
demîna acestui timp de 
minunate Înfăptuiri socia
liste și comuniste. înaintea 
ei aș numi o altă resursă, 
de un fel cu totul deosebit, 
mereu pusă în lumină de 
partidul nostru, de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
personal : încrederea în 
omul muncitor, în capaci
tatea lui de creație. L-ați 
auzit pe maistrul Florea 
Apostol spunind cu adine 
înțeles : „Pentru mine, 
activitatea de fiecare zi e 
ca o școală — mă obligă 
să gîndesc și să creez tot 
timpul ceva nou". în afir
mația lui discerni cît de 
rodnică este încrederea în 
propriile forțe sădită de 
partid în conștiința Iui, a 
atitor și atîtor milioane de 
oameni ai muncii din țara 
noastră. încrederea aceasta 
este strălucit demonstrată, 
în toate compartimentele 
societății, prin realizările 
lor, pe măsura timpului 
nostru de cutezătoare îna
intări pe drumul progresu
lui multilateral.

Dionlsie ȘINCAN

LAUDĂ MUNCII ÎNFRĂȚITE
Munca — izvor de bunăstare si 

prosperitate, munca — temelia ne 
baza căreia se clădesc satisfacțiile 
noastre viitoare ce luminează sufle
tele oamenilor. Munca înfrățită a 
tuturor cetățenilor patriei noastre, 
indiferent de naționalitate, ridicată 
azi. la rangul de criteriu de aprecie
re a omului, este prețuită in mod 
deosebit de conducerea partidului si 
statului. personal de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, care subliniază cu 
insistentă rolul sporit ce revine 
muncii pentru formarea multilate
rală a personalității umane și afir
marea ei plenară.

Omagiul lucrului bine făcut și-a 
găsit expresie în cidul de manifes
tări politico-ideologice si cultural- 
educative desfășurate sub genericul 
„Laudă muncii", ajunsă la cea de-a 
treia ediție a sa si care s-a desfă
șurat în diferite localități ale jude
țului Covasna. Prin ele se tinde a se 
statornici o tradiție ce de la o edi
ție la alta se îmbogățește cu noi 
valențe educative. La această de 
acum tradițională manifestare poli- 
tico-educativă sint înmănuncheate o 
seamă de acțiuni structurate ne di
verse. cicluri ce vizează activitatea 
din industrie, agricultură, din insti
tuțiile de învătămînt. cultură, artă, 
ocrotire a sănătății și alte domenii.

Manifestările ce s-au desfășurat De 
parcursul a peste două săptămîni. 
iar altele aflate în curs de desfășu
rare. înscrise organic in calendarul 
acțiunilor politico-educative ale ge
nerosului Festival național „Cintarea 
României", sint consacrate intimpină- 
rii Conferinței Naționale a partidu
lui sî aniversării a 40 de ani de la 
proclamarea Republicii. în unitățile 
economice din industrie si agricultu
ră au avut loc dezbateri, sesiuni de 
comunicări științifice, consfătuiri, 
schimburi de experiență pe teme po
litice si profesionale, au fost discu
tate pe larg unele probleme de inte
res general pentru dezvoltarea in 
continuare a economiei județului Co
vasna. pentru sporirea contribuției ei 
la înflorirea si înălțarea României ne 
coordonatele progresului si civiliza
ției.

Cindva rămas în urmă din punct 
de vedere economic și social, jude
țul Covasna se prezintă azi cu o in
dustrie modernă, cu o agricultură in 
plină dezvoltare si o viată spirituală 
înfloritoare, ocupind un Ioc de frunte 
în privința valorii fondurilor fixe ce 
revin pe un locuitor. Tot ce s-a în
făptuit. prin oameni si pentru oa
meni. datează din perioada de după 
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui. perioadă în care si în județul 
Covasna au fost create noi ramuri 
industriale purtătoare ale unui înalt 
progres tehnic, paralel cu moderni
zarea ramurilor industriale tradițio
nale ale acestor meleaguri. Acest 
proces de înnoire, zecile de mii de 
noi locuri de muncă au creat și dez
voltă temeliile trainice ale exercită
rii drepturilor tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate.

Aceeași dezvoltare fără precedent 
a cunoscut si agricultura, ramură de

bază a economiei județului. Este su
ficient să amintim că, în perioada 
ultimelor două decenii, la principa
lele culturi, ca sfecla de zahăr și 
cartofii, producția medie la hectar a 
crescut de aproape 4 ori.

Dezvoltarea economică a iudetului 
a permis ridicarea nivelului de trai 
material si spiritual al locuitorilor. 
Peste 36 000 de familii s-au mutat in 
case noi, o puternică dezvoltare a 
cunoscut baza materială a învătă- 
mintului. culturii, turismului, ocro
tirii sănătății si asistentei sociale. 
Dacă Ia nivelul tării fiecare al 5-lea 
locuitor învață. în Covasna fiecare 
al 4-lea cetățean este cuprins într-o 
formă de invătămînt. De asemenea, 
județul se află pe locul al 4-lea în 
privința numărului de locuitori ce 
revin unui medic.

Toate aceste rezultate si multe al
tele dau conținutul și relieful cuve-

COVASNA: 
Amplă și valoroasă 

manifestare culturală

nit actualelor acțiuni politico-edu
cative dedicate muncii, calității vie
ții economice, social-politice și cul
turale de care se bucură locuitorii 
județului Covasna.

Simpozioanele, dezbaterile si discu
țiile pe temele: ..Concepția tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, secretarul ge
neral al partidului, privind repartiza
rea armonioasă a forțelor de produc
ție: rolul muncii in formarea si dez
voltarea personalității umane, afir
marea calității oamenilor muncii de 
proprietari, producători si benefi
ciari". „Unitatea de gind si faptă a 
tuturor oamenilor muncii — temelia 
grandioaselor înfăptuiri ale Epocii 
Nicolae Ceausescu". „Direcții maiore 
aie progresului tehnic în construc
țiile de mașini". „Evoluția calității 
produselor în cincinalul 1986—1990. 
Calitate si competitivitate". „Crește
rea eficientei economice prin redu
cerea continuă a cheltuielilor de 
producție". „Organizarea producției 
si a muncii — imperative maiore ale 
noii revoluții agrare", „Cerințe si 
tehnologii avansate în zootehnie". 
„Tehnologii moderne în cultura car
tofului" si altele au scos în evidentă 
metode noi de lucru, contribuind 
la răsDindirea largă a experienței 
înaintate.

înscrisă organic în ciclul manifes
tărilor dedicate laudei muncii. „De
cada scolii" a reprezentat un capitol 
mult apreciat de cadrele didactice și 
elevii care au participat la sesiuni 
de referate, mese rotunde, schimburi 
de experiență, simpozioane si dezba
teri metodice. întreaga gamă de ac
țiuni politico-ideologice din unitățile 
școlare are menirea să conducă la 
sporirea eficientei activității instruc- 
tiv-educative. să scoată în evidență

uriașul potențial pe care școala ro
mânească il are in formarea unor 
cadre cu o înaltă pregătire profesio
nală si civică. în general în afirma
rea liberă a personalității umane.

în șirul manifestărilor dedicate 
fruntașilor în producție, inventatori
lor si inovatorilor din județul Co
vasna a fost inclus un ciclu de ac
țiuni intitulat „Munca — izvor ne
secat al creației", care se află în 
curs de desfășurare si care va în
cheia întreaga acțiune dedicată crea
torilor de valori materiale si spiritu
ale din îudet. La sfirsitul primei de
cade a acestei luni se vor inaugura 
salonul de inventică, precum și casa 
tehnicii. unitate multifuncțională, 
unde vor fi organizate dezbateri pe 
teme tehnice pentru soluționarea 
unor probleme din industria covăs- 
neană. De asemenea, prin casa, teh
nicii ,se va Dune la dispoziția spe
cialiștilor un bogat material docu
mentar. Se are in vedere faptul că 
în județul Covasna îsi desfășoară ac
tivitatea peste 666 de inovatori si in
ventatori. a căror activitate laborioa
să se reflectă în economii realizate 
prin invenții si inovații, care, în 
anul 1986, s-au ridicat la o valoare de 
peste 62 milioane lei.

Manifestările organizate sub ge
nericul „Laudă muncii" privesc si 
viața spirituală a locuitorilor iude
tului. acțiunile consacrate formării 
omului nou. cu o conștiință inainta- 
tă. Din suita acestor manifestări 
amintim expoziția „Imagini ale uni
versului muncii", concerte de muzi
că. recitaluri de poezie patriotică, 
dezbaterea pe tema „Munca politico- 
educativă în consens cu exigentele 
actuale ale activității din agricultură" 
sau schimburi de experiență organi
zate la întreprinderea de anarataie 
si motoare electrice din municiniul 
Sfîntu Gheorghe. pe tema „Propa
ganda vizuală si racordarea ei la 
cerințele Droductiei".

Una din acțiunile cu înaltă încăr
cătură emoțională si cu profunde va
lențe educative din șirul manifestă
rilor dedicate făuritorilor de bunuri 
materiale și spirituale din județ 
se poate considera întilnirea cu 
fruntașii în întrecerea socialistă 
pe anul 1986, cu inventatorii și 
inovatorii din județ, trecerea în 
revistă a panourilor expuse pe 
Aleea fruntașilor din municipiul 
Sfîntu Gheorghe și din alte orașe. 
Manifestările amintite au fost ur
mate de un spectacol omagial de
dicat fruntașilor în producție si fa
miliilor lor. susținut de formații 
laureate ale Festivalului național 
„Cintarea României".

Reușita tuturor manifestărilor în
mănuncheate sub genericul „Laudă 
muncit" atestă temeinicia faptelor cu 
care ne putem mîndri. rezultatele 
obținute de oamenii muncii covăs- 
neni, înfrățiți pe vecie in muncă și 
idealuri, sub conducerea gloriosului 
nostru partid.

Constantin TIMARU
corespondentul „Scinteii”

AUT O DE PĂȘIRII

— Aceștia sint doar doi dintre 
componenții corului veteranilor, 
ne spune prof. Gheorghe Catană, 
directorul casei de cultură a sindi
catelor din Birlad. Deși înființat 
abia de un an, prin muncă asiduă, 
repertoriu divers, format in exclu
sivitate din cîntece patriotice și 
revoluționare, prin ținuta inter
pretării, el s-a impus repede aten
ției iubitorilor de muzică din mu
nicipiu și județ. Fiecare apariție 
in public, așteptată și aplaudată, 
reprezintă deopotrivă un adevărat 
act de cultură și de educație pa
triotică.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii”

Nu numai pentru premii.
Trecind pragul Casei de cultură 

a sindicatelor din orașul Zimnicea 
si răsfoind programul manifestări
lor din cadrul celei de-a Vl-a ediții 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", editat de Comitetul ju
dețean de cultură și educație so
cialistă Teleorman, constati că el 
este, și pentru orașul Zimnicea, 
aproape complet. Casa de cultură 
este gazda unor frumoase întilniri 
cu artiștii amatori. Așadar, pe 
sceria acestui edificiu cultu
ral se întrec. într-un snectacol- 
concurs. artiștii amatori din loca
litate cu cei reprezentind cămine
le culturale Frumoasa. Nâstu- 
relu, Suhaia. Sala arhiplină, chiar 
dacă parcul din apropiere îmbie la 
plimbare. Alături de tradiționalul 
„Căluș" din comuna Frumoasa a 
apărut o nouă formație de călu
șari, pregătită la casa de cultură 
din oraș de muncitorul Ion Cristea. 
Alături de obiceiul folcloric „Drâ- 
gaica", adus în scenă de artiștii 
amatori din comuna Năsturelu. în
treprinderea de panglici din Zim-

nicea prezintă un vechi și intere
sant obicei, suite mixte de dansuri 
populare, lăzărițe. O încrengătură 
de port si mișcare dind scenei 
rost și culoare. Juriul pare încin- 
tat. într-un reușit dans modern, 
un grup de eleve primește aplau
zele unui public obișnuit cu suite 
de dansuri populare, ca răsplată 
a -muncii lor de o iarnă sub în
drumarea instructorului Ion Be- 
linaș. Artiștii amatori din orașul 
Zimnicea prezintă, într-o dumi
nică de spectacol, 36 de numere. 
Cel mai mare succes îl are forma
ția de muzică ușoară „Adolescen
ții" a casei de cultură a sindicate
lor, formație ce a ocupat locul II 
pe țară în ediția trecută a festi
valului. Conducătorul formației est« 
muncitorul Marcel Păun. Mem
brii formației : Mihaela Popescu. 
Tiberiu Neacșu, Tibi Guncea, So
rin Guncea, elev în clasa a Xll-a, 
care, încă din toamnă, cînd cule
gea bumbac alături de colegii săi 
de clasă, 
național

visa laurii Festivalului 
„Cintarea României".

Directorul Casei de cultură, prof. 
Anghel Bratu, speră să obțină 
aceleași rezultate și cu formația 
„Flux", cu grupul folk „7 T“, al 
cărui instructor este metodistul 
Florea Simion, cu grupul de dans 
modern, cu călușarii.

Am asistat și Ia o repetiție a 
grupului satiric „Țepușa". De data 
aceasta, din cele 550 de locuri ale 
sălii erau ocupate doar 6. (4 băieți 
din formația „Adolescenții", direc
torul casei de cultură și tovarășa 
Steliana Udrea, secretar al comi
tetului orășenesc de partid). Ta- 
Ientații componenți ai formației 
aveau umor, nu și în text. Umorul 
l-am descoperit stînd de vorbă cu 
ei după terminarea repetiției. 
Mi-au mărturisit că au „scos" tex
tul improvizînd. „luînd de ici, de 
colo din repertoriile altor brigăzi, 
pe care le-au întîlnit în diferite 
concursuri". Dezamăgiți că nu 
„ne-au făcut să ridem". Valentin 
Plăvănescu, Ion Coajă, Petre Pru
nă, Mariana Nițu, Ion Voivozeanu, 
Florea Trandafir, Rodica Androne 
„și-au luat angajamentul" să devi
nă componenții celui mai reușit 
grup satiric din cite a cunoscut 
scena. E un angajament care poate 
deveni faptă, mai ales că atit An
ghel Bratu, cît și Steliana Udrea 
au hotărit să apeleze, pentru text, 
la membrii cenaclului literar „Mi- 
ron Radu Paraschivescu", ce-și 
desfășoară activitatea tot in cadrul 
casei de cultură. Artiștii amatori 
din orașul Zimnicea, avînd îndru
mători competenți în instructorii 
lor, încearcă să se desprindă de 
amatorism, să îmbogățească viața 
spirituală a orașului îmnlinin- 
du-si vocațiile creatoare, afirmin- 
du-si talentele de care dispun. Și 
nu în primul rînd de dracul pre
miilor — pe care le doresc — ci 
pentru satisfacția lor și a spectato
rilor.

Elena STEFANESCU

CARNET CULTURAL ,

strumente muzicale și țesături din 
mai multe județe ale țării, cu o 
veche și recunoscută tradiție in arta 
populară românească. Actuala edi
ție, îmbogățită față de cele prece
dente, atit in ceea ce privește ex
ponatele, cit și sporirea numărului 
de participant, a contribuit Ia pro
movarea creației populare autentice 
și la combaterea poluării tradiției 
populare. (Nicolae Bâbălău)

TIMIȘOARA. In municipiile, o- 
rașele și comunele timișene s-a 
desfășurat „Săptămina învățămîn- 
tului", manifestare tradițională 
aflată la a 6-a ediție, pe agenda

căreia au figurat schimburi de ex
periență politico-educative, metodi- 
co-științifice, cultural-artistice. în 
acest context s-a desfășurat și con
cursul pentru „Cea mai frumoasă 
și bine îngrijită unitate școlară" și 
au fost organizate ample acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică. (Cezar 
Ioana).

VRANCEA. în Focșani și în alte 
localități ale județului au avut loc 
activități cultural-educative prile
juite de organizarea „Salonului 
bienal al cărții pentru copii și ti
neret". Programul a cuprins verni
sarea expozițiilor de carte social- 
politică, tehnico-științifică și bele

tristică, întilniri cu reprezentanți 
ai editurilor, prezentări de cărți, 
dezbateri. (Dan Drăgulescu).

BACAU. Două expoziții de artă 
plastică deschise la Galeriile Com
plexului muzeal și la Casa de cul
tură „Vasile Alecsandri" rețin in 
aoeste zile atenția iubitorilor de 
frumos din municipiul Bacău. In
titulate sugestiv „Soarele copilă
riei" și „Copilărie, pace, flori", 
expozițiile cuprind peste 2 006 de 
lucrări de pictură, gravură și 
sculptură care înfățișează viața 
nouă a copiilor din satele și ora
șele de pe meleagurile cuprinse 
între Bistrița, Șiret și Trotuș, ma
rile transformări care au avut loc 
în ultimele două decenii pe tărim 
economic și social în județul Ba
cău, așa cum le văd copiii. 
(Gheorghe Baltă).

Tentația măsurării cantitative dă 
ocol de multe ori, ca in atitea alte 
domenii, și vieții culturale. Se adună 
zestrea, dotările, numărul de acțiuni 
și spectatori, al participărilor și al 
premiilor, iar rezultatul, în multe 
cazuri, este de-a dreptul impresio
nant. Mai ales în situațiile unor zone 
și localități care au beneficiat in a- 
ceste decenii de substanțiale inves
tiții in dezvoltarea bazei materiale a 
culturii, asemenea „măsurători" spun 
mult despre nivelul actual al vieții 
spirituale, dar tot atit de bine pot 
ascunde laturile formale ale activi
tății, transformîndu-le în virtuți, în 
alte situații, mai ales în cazul loca
lităților care incă nu și-au definiti
vat o infrastructură culturală mo
dernă, „măsurători" ca cele de mai 
sus sint direct irelevante. Și totuși, 
dacă nu pretutindeni, dar în cea mai 
mare parte a cazurilor, se dezvoltă 
o activitate culturală atractivă, via
bilă. organic reieșită din necesitățile 
localităților respective și susținută 
cu forța și entuziasmul oamenilor de 
aici. O bază culturală ce nu și-a gă
sit încă dimensiunea corespunzătoa
re poate fi suplinită, și de multe ori 
așa se și intîmplă. de efortul creator 
superior al oamenilor, de buna orga
nizare și utilizarea maximă a po
tențialului existent. Dintr-o aseme
nea realitate își trage sevele și via
ța culturală a orașului Oltenița.

Intr-adevăr, inventarul dotărilor 
nu e impresionant : un muzeu, o bi
bliotecă, două cluburi, o casă a cre
ației, două cinematografe și două 
grădini de vară. Pentru o localitate 
cu aproape treizeci de mii de locui
tori, cu incă citeva mii de navetiști, 
cu o puternică și dinamică econo
mie, zestrea culturală actuală expli
că doar intr-o măsură dimensiunile 
vieții spirituale, participarea efer
vescentă și aspirația de a deveni 
fapt cotidian in existența fiecărui 
cetățean. Ambițiile, aparent dilatate, 
au insă, cum aveam să observăm 
incă din sălile Muzeului de arheolo
gie și din spusele directorului aces
tuia, prof. Done Șerbănescu, un re
per important în tradiția locului, 
formată și dezvoltată de-a lungul se
colelor, de cînd un act al domnitoru
lui învățat și artist Neagoe Basarab 
punea, la 1515, temeliile așezării. 
Muzeul spune chiar mai mult des
pre vechimea milenară a civilizației 
din aceste părți mulțumită unor in
tense și fructuoase cercetări arheo
logice făcute de specialiștii de aici 
în colaborare cu institutele specia
lizate din Capitală, care se întind 
din neolitic pină în perioada moder
nă. Șantierele de la Sultana, Vlădi- 
ceasca, Măgureni, Ostrov și altele au 
pus in evidență existența marii cul
turi Gumeinița, reprezentată predo
minant în sălile muzeului. Străve
chea cultură poate fi cercetată in 
cele 2 000 de piese expuse sau in 
fondul mult mai larg, circa 15 000 
piese din inventar. Descoperind în 
trecut o asemenea bogăție, muzeul 
și-a dedicat eforturile punerii ei în 
deplină lumină, specializindu-se în
tr-un domeniu de mare interes, fără 
a neglija insă și alte aspecte ce țin 
de istoria acestor locuri, cum sint 
cele de studiu al carantinei din vea
cul trecut. Cercetarea științifică se 
valorifică nu numai in expoziția de 
bază, studii și comunicări, ci și în 
alte acțiuni cultural-educative, cum 
sint expozițiile itinerante sau lecțiile 
de istorie ținute in muzeu. De altfel, 
mii de elevi și tineri susțin aceste 
activități, devenind fideli și auten
tici prieteni ai istoriei.

Păstrată in sălile muzeului, tradi
ția se dezvoltă pe multiple planuri, 
remarcabile mai ales în domeniul 
vieții literare. Cele două plachete e- 
ditate de membrii cenaclului „Al.

Sahia", ședințele periodice, serile li
terare. întilnirile cu scriitori cunos- 
cuți, dar și colaborarea cu cenaclul 
elevilor, cu brigăzile și montajele li- 
terar-artistice pun in valoare resurse 
creatoare ale unor experimentați au
tori ca Ion Popescu-Constantin sau 
ale tinărului poet Liviu Capșa. Cartea 
ajunge ea însăși să se nască aici în
tr-o ambianță prielnică, întreținută 
de numeroasele biblioteci publice și 
mai ales de biblioteca orășenească. 
Deși nu prea veche, biblioteca a de
venit o instituție culturală căutată 
de multi cititori, care găsesc adesea 
cartea necesară formării profesiona
le și lărgirii orizontului spiritual. 
Totuși, foloasele cărții nu sint pe de
plin cunoscute, fie din cauza unui 
fond ineficient de carte, uzurii îna
intate a unor volume (mai ales căr-

Insemnări despre viața 
cultural-artistică 

a orașului Oltenița

țile pentru copii) sau întîrzierii cu 
care noutățile editoriale ajung în 
rafturi, Pină la data investigației de 
față, bunăoară, nici un volum din 
producția editorială a anului curent 
nu sosise, forul tutelar județean ne- 
glijînd să repartizeze cărțile aștep
tate.

în ciuda unor intirzieri sau nesin- 
cronizări, dominantă rămîne preo
cuparea pentru lărgirea spectrului 
activităților culturale, pentru depis
tarea și punerea in circuitul public 
a talentelor locale, a tuturor celor ce 
pot contribui cu resursele lor la dez
voltarea vieții culturale. O aseme
nea tendință poate fi ilustrată prin 
inițiativele desfășurate la „Casa cre
ației", expozițiile permanente exem- 
plificind dezvoltarea localității sau 
cele de artă plastică ale unor ar
tiști amatori, prin activitatea clubului 
„Femina" sau a cabinetului metodic 
de construcție sindicală, dar cu deo
sebire prin evantaiul de manifestări 
cultural-artistice desfășurate in clu
buri, in întreprinderile și instituții
le orașului. Posibilitățile limitate de 
a concentra activitatea într-o insti
tuție de cultură reprezentativă au 
determinat sporirea interesului pen
tru unități culturale mai mici, dar 
viabile, observa tovarășa Maria Du- 
duș, secretara cu propaganda a co
mitetului orășenesc de partid. Con
cluzia ? Viața culturală a orașului 
este rezultatul dezvoltării activități
lor in aceste unități incit ele apar de

nedespărțit. Cînd vorbești despre co
rul mixt muncitoresc amintești nea
părat de Șantierul naval Oltenița, 
despre sindicatul învățămintului cînd- 
se discută despre teatru sau despre 
oamenii muncii din domeniul sănă
tății cînd privești brigada artistică a 
spitalului orășenesc. Nu pot fi omise 
alte întreprinderi sau instituții ca 
întreprinderea de piese turnate, 
I.P.I.L.F., Filatura etc. deoarece toa
te acestea, Împreună cu formațiile și 
oamenii ce le alcătuiesc, susțin o 
permanentă emulație culturală, ii 
dau substanță și elan. O prezentare 
a tuturor acestor formații făcută de 
tovarășul lorgu Mocanu. președinte
le comitetului orășenesc de cultură 
și educație socialistă, pune în evi
dență diversitatea lor reală. La cele 
arătate mai înainte trebuie să 
adăugăm corul de fete al găr
zilor patriotice, ansamblul folclo
ric, formații de muzicuțe, de muzică 
ușoară, soliști de muzică populară și 
muzică tînără. în aceste formații au 
devenit bine cunoscuți spectatorilor 
Viorel Chiriță, Magdalena Popescu, 
Constantin Ileana, Vasile Fileanță și 
mai ales dirijorul Valentin Ciobanu, 
dăruit vieții muzicale locale. Lor li 
se alătură componenții formațiilor 
de dansuri populare și moderne, in
tre care se disting formația de 
călușari, dansul de societate sau for
mațiile de dans tematic și dans mo
dern de la Șantierul naval Oltenița. 
O colaborare cu artiști profesioniști 
e de remarcat în activitatea forma
ției de teatru conduse de Dan Dumi- 
triu, dar și in alcătuirea repertoriu
lui montajelor literar-coregrafice sau 
al brigăzilor artistice. Spectatorii cu
nosc bine activitatea scenică a unor 
artiști amatori ca Viorica Pirvu, 
N. Vlăsceanu, Elena Stupură, Valen
tin Pirlățeanu, Liliana Teodoru, Dan 
Ciolompea care sint numai ciți- 
va din cei 1150 de artiști amatori 
prezenți periodic pe scenele din oraș 
și din imprejurimi, in Întreprinderi 
și instituții, intr-o activitate aproape 
cotidiană, ce depășește pur și simplu 
ideea de concurs.

Prin activitatea lor, viața culturală 
a orașului este o realitate vie. atrac
tivă pentru toate categoriile de 
virstă. Pentru că. in esența ei, aceas
tă efervescență culturală educă prin 
mijloace variate și chiar dacă lip
sesc acele instituții culturale de 
mare prestigiu, aspirația de a face 
mai bine, de a fi mai frumos, prin
cipiile axiologice ale actului cultu
ral se regăsesc în tot ce se face mai 
bun aici și mai ales în dăruirea cu 
care oamenii se străduiesc să se ra
cordeze cu mijloace proprii la ma
rele flux spiritual al țării.

Emil VASILESCU

BACĂU : „Zilele culturii călinesciene"
în municipiul Gh. Gheorghiu- 

Dej s-au desfășurat, in aoest în
ceput de iunie, manifestările poli
tico-ideologice și cultural-artistice 
înmănuncheate sub genericul „Zi
lele culturii călinesciene" — sărbă
toare culturală devenită tradițio
nală in organizarea Comitetului de 
cultură și educație socialistă al ju
dețului Bacău și a Societății cultu
rale a oamenilor muncii din acest 
oraș. Aflată la cea de-a XlX-a e- 
diție, această prestigioasă manifes
tare culturală, încadrată în Festi
valul național „Cintarea României", 
a întrunit, in orașul petrochimiști- 
lor de pe Trotuș, un mare număr 
de oameni de cultură și artă din

întreaga țară. Programul manifes
tărilor a cuprins, intre altele, un 
colocviu pe tema „Industrie și spi
ritualitate", la care au luat parte 
numeroși scriitori, oameni de ști
ință. specialiști și muncitori de pe 
platforma industrială petrochimică; 
o sesiune de comunicări pe teme de 
literatură clasică și contemporană, 
artă, sociologia literaturii etc. ; 
vernisări de expoziții, lansări de 
cărți, recitaluri de poezie, întilniri 
cu cititorii și altele. Manifestările 
s-au încheiat cu o dezbatere ce a 
avut ca temă „Actul de cultură — 
calitate și eficiență". (Gheorghe 
Baltă).
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la întîlnirea și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 

si tovarășul Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, a efectuat, în zilele de 4 și 5 
iunie, o vizită de prietenie în Repu
blica Socialistă România. i

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat au purtat convorbiri 
și au făcut un larg schimb de pă
reri cu privire la stadiul și perspec
tivele relațiilor bilaterale, precum și 
in legătură cu unele probleme ac
tuale ale mișcării palestiniene, cu 
evoluția situației din Orientul Mijlo
ciu. precum și cu alte aspecte ale 
vieții internaționale actuale.

în cadrul convorbirilor, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român și președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei au constatat cu 
satisfacție că bunele raporturi de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. dintre poporul român și po
porul palestinian cunosc o dezvol
tare continuă în . interesul reciproc, 
al cauzei păcii, destinderii și în
țelegerii în Orientul Mijlociu și 
în întreaga lume. în acest con
text a fost evidențiată impor
tanta deosebită a întilnirilor și 
convorbirilor dintre cei doi con
ducători și a fost exprimată hotă- 
rîrea comună de a intensifica dialo
gul la nivel înalt, consultările perio
dice in vederea întăririi și dezvoltă
rii continue a relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român. Republica So
cialistă România și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei.

Tovarășul Yasser Arafat a ex
primat profunde mulțumiri Româ
niei, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru poziția 
principială și consecventă față de 
cauza poporului palestinian, pentru 
sprijinul activ acordat luptei aces
tuia de libertate și independență, de 
împlinire a drepturilor sale națio
nale inalienabile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și in acest cadru, hotă- 
rîrea României, a poporului român 
de a 'acorda în continuare întregul 
său sprijin luptei poporului palesti
nian pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale legitime de a trăi și a se dezvol
ta intr-un stat national propriu, liber 
și independent, în deplină securitate 
și pace.

în cadrul schimbului de păreri, to
varășul Yasser Arafat a prezentat

poziția Organizației pentru Elibera
rea Palestinei față de evenimentele 
petrecute in ultima vreme in Orien
tul Mijlociu, precum și acțiunile ini
țiate de O.E.P. in scopul găsirii unor 
soluții care să ducă la rezolvarea 
problemelor complexe și la instau
rarea păcii in regiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția Partidului Comu
nist Român, a României socialiste 
privind soluționarea globală, pe ca
lea tratativelor, a problemelor din 
Orientul Mijlociu și a subliniat ne
cesitatea intensificării acțiunilor po
litice, diplomatice, a promovării de 
noi inițiative și acțiuni menite să 
deschidă calea rezolvării juste și e- 
chitabile a problemei poporului pa
lestinian.

In cadrul convorbirilor, secretarul 
general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președinte
le Comitetului Executiv al O.E.P., 
tovarășul Yasser Arafat, s-au pro
nunțat ferm pentru soluționarea 
justă a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pentru instaurarea unei 
păci globale, trainice și juste în 
această regiune, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, a rezolvării problemei poporu
lui palestinian prin recunoașterea 
dreptului său la autodeterminare — 
inclusiv la crearea unui stat palesti
nian propriu, independent —. a 
asigurării integrității, suveranității și 
securității tuturor statelor din zonă, 
în vederea realizării acestor obiec
tive, cei doi conducători consideră 
necesară organizarea unei conferin
țe internaționale, sub auspiciile 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate in conflictul din 
zonă, inclusiv O.E.P. — ca reprezen
tant unic și legitim al poporului 
palestinian —, precum și membrii 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate. în acest sens, s-a relevat ne
cesitatea constituirii unui comitet 
pregătitor din care să facă parte, de 
asemenea, statele arabe interesate, 
O.E.P. și Israelul, precum și membrii 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate. Cei doi președinți salută orice 
contribuție pozitivă din partea altor 
state pentru încununarea cu succes 
a conferinței internaționale.

Cei doi conducători consideră că Ia 
baza conferinței internaționale și, în 
general, a soluționării problemelor 
din Orientul Mijlociu trebuie să stea 
toate rezoluțiile O.N.U. privind pro
blema palestiniană și a Orientului 
Mijlociu, inclusiv rezoluția 242, asi
gurarea dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare și ,1a crearea 
unui stat palestinian independent.

în cadrul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat 
au relevat importanța deosebită a in
tensificării eforturilor și acțiunilor 
în vederea întăririi colaborării și 
solidarității țărilor arabe — ca o 
condiție esențială a soluționării con
structive a problemelor din Orientul 
Mijlociu, a instaurării păcii în regiune. 
Totodată, a fost subliniată necesita
tea de a se acționa in continuare, cu 
toată fermitatea, pentru consolidarea 
unității poporului palestinian si a 
forțelor sale naționale, in cadrul 
O.E.P.. pentru consolidarea Si întă
rirea forței sale — ca reprezentant 
unic si legitim al poporului pales
tinian.

Cei doi conducători s-au pronunțat 
pentru încetarea. în cel mai scurt 
timp, a războiului dintre Iran și 
Irak și pentru trecerea neîntîrziată 
la solutionarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a problemelor dintre cele 
două țări, luînd în considerație re
zoluțiile O.N.U. și toate inițiativele 
de pace propuse în vederea încetării 
războiului.

Exprimîndu-și profunda îngrijora
re fată de situația internațională ac
tuală. care se menține deosebit de 
gravă si complexă, cei doi condu
cători au reliefat că problema fun
damentală a epocii noastre o con
stituie oprirea hotărîtă a cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare. în primul 
rind de dezarmare nucleară, a- 
părarea dreptului fundamental al 
oamenilor, al popoarelor la viață, 
la existentă liberă si demnă, la 
pace. Au fost apreciate propunerile 
pozitive ale Uniunii Sovietice, ale 
tovarășului Mihail Gorbaciov pri
vind lichidarea. în mai multe eta
pe. a tuturor armelor nucleare pină 
în anul 2000.

S-a apreciat că situația gravă și 
complexă existentă în lume impune 
să se facă totul pentru unirea e- 
forturilor tuturor popoarelor, a for
țelor democratice, progresiste de 
pretutindeni, pentru oprirea cursu
lui periculos al evenimentelor spre 
confruntare si război, pentru renun
țarea la utilizarea forței în relații
le dintre state, pentru .promovarea 
fermă a politicii de destindere, de 
independentă, colaborare și pace in 
întreaga lume.

Totodată. în cadrul convorbirilor a 
fost subliniată necesitatea de a se 
continua si intensifica acțiunile pe 
plan internațional in vederea lichi
dării subdezvoltării si instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale, bazată pe relații de deplină 
egalitate și echitate dintre state, care

■ ■■■■■

să favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor popoarelor, în primul rind 
al celor rămase în urmă, să asigure 
dezvoltarea armonioasă și stabilitatea 
economiei mondiale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei au re
levat însemnătatea asigurării tutu
ror condițiilor pentru participarea, 
în deplină egalitate, la soluționarea 
marilor probleme ale vieții interna
ționale, a tuturor țărilor, fără deo
sebire de mărime și orinduire so
cială. S-a apreciat că un rol deose
bit revine țărilor mici și mijlocii, 
țărilor în curs de dezvoltare, state
lor nealiniate care constituie marea 
majoritate a lumii și sint nemijlocit 
interesate într-o politică de destin
dere, de independență, de egalitate, 
colaborare și pace.

Cei doi conducători au apreciat că 
este necesar să crească și mai mult 
rolul Organizației Națiunilor Unite, 
al altor organisme internaționale, în 
procesul de asigurare a păcii, in 
soluționarea democratică a proble
melor ce confruntă în prezent ome
nirea,

Analizînd profundele mutații pe
trecute în lumea contemporană, in 
raportul mondial de forțe, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat 
au subliniat că o caracteristică esen
țială a evoluției vieții internaționale 
o constituie afirmarea tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de a 
trăi și a se dezvolta libere și inde
pendente, intr-un climat de încre
dere, securitate și pace. Acționind 
unite, popoarele, forțele progresiste, 
democratice, înaintate din întreaga 
lume pot impune un curs nou în 
viața internațională, pot asigura 
triumful politicii de pace, de dezar
mare, de înțelegere și colaborare 
între toate națiunile lumii.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Yasser Arafat și-au manifestat sa
tisfacția pentru convorbirile purtate 
cu acest prilej, exprimindu-și, în 
același timp, hotărîrea de a acționa 
în continuare pentru ca relațiile de 
prietenie și solidaritate dintre 
P.C.R. și O.E.P., dintre popoarele 
român și palestinian să cunoască o 
dezvoltare cit mai puternică, în in
teresul reciproc, al soluționării con
structive a problemelor din Orien
tul Mijlociu și din întreaga lume, .al 
cauzei generale a colaborării și pă
cii, al făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate și 
caldă prietenie.

Viața economico-socială 
a localităților patriei
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Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Petrescu, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri, delegația condusă de 
Aleksander Kwasniewski, ministru 
pentru problemele tineretului din 
R. P. Polonă, care efectuează o vi
zită în țara noastră, la invitația Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist.

în cadrul întrevederii au fost re
levate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare existente între parti
dele, țările și popoarele noastre, 
între tineretul român și polonez, 
care se dezvoltă pe multiple planuri, 
in spiritul înțelegerilor convenite 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone. A fost 
subliniată participarea activă a ti
neretului din cele două țări Ia în
făptuirea planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
României și, respectiv. Poloniei, la 
realizarea aspirațiilor de pace, li
bertate, independență și progres ale 
tuturor popoarelor lumii.

★
In Capitală s-au încheiat vineri 

lucrările primului Simpozion de 
electronică de putere și aplicații — 
„SEPA-Ș7", la care au participat 
specialiști din producție, cercetare, 
proiectare și invățămint superior de 
profil. Lucrările au evidențiat pre
ocupările specialiștilor privind 
elaborarea unor soluții tehnologice 
moderne și aplicarea lor într-un 
timp cit mai scurt în producție, 
pentru a spori contribuția electro
nicii la înfăptuirea programului' de 
îmbunătățire a. nivelului tehnic, și 
calitativ al produselor.

Comunicările prezentate au pus în 
lumină rezultatele bune obținute în 
asimilarea, pe baza cercetărilor pro
prii, a unor noi produse, de mare 
valoare economică, din sferă elec
tronicii de putere, care echipează o 
serie de mașini-unelte, turbine, mo
toare, diverse agregate, roboți in
dustriali, asigurindu-le randamente 
superioare, parametri tehnici și 
funcționali imbunătățiți, fiabilitate 
sporită, conducînd totodată la mă
rirea substanțială a productivității 
muncii, la diminuarea consumurilor 
de materii prime, materiale și 
energie^

(Agerpres)

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 5 IUNIE 1987

Extragerea I : 47 67 53 16 48
78 58 30 29

Extragerea a II-a : 36 12 7 10
26 4 90 55 45

Fond total de cîștiguri : 882 775 Iei, 
din care 151 250 lei report la cate
goria I.

ZIUA NAȚIONALĂ A SUEDIEI!

Maiestății Sale
Regele CARL XVI GUSTAF. AL SUEDIEI

STOCKHOLM
Cu prilejul Zilei naționale a Suediei, am plăcerea să vă adresez cordiale 

felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres, prosperitate și pace pentru poporul suedez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ca în fiecare an, 
ziua de 6 iunie. Ziua 
națională a Suediei, 
constituie un prilej de 
manifestări sărbăto
rești in Stockholm și 
în alte localități ale 
țării.

Poporul suedez a 
beneficiat neîntrerupt, 
cum se știe, de peste 
170 de ani de pace, pe
rioadă in care tara a 
înregistrat o dezvolta
re continuă, la adăpost 
de distrugerile răz
boiului. Folosind cu 
pricepere si hărnicie 
marele potential hi
droenergetic existent, 
întinsele păduri de co
nifere și resursele mi
nerale importante ale 
țării, suedezii au im
primat economiei na
ționale o dezvoltare 
intensivă. Astăzi, Sue
dia se numără printre 
țările cu un înalt grad 
de industrializare, 
în ansamblul ei, 
economia suedeză 
este orientată spre 
export, domeniu în 
care deține un loc de 
frunte in schimburile 
internaționale, avan
tajată și de accesul la 
marile căi maritime.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Suediei, vineri a avut loc in Ca
pitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
această țară și a fost vizionat un 
film documentar suedez.

In ultimii ani, autori
tățile guvernamentale, 
organizațiile economi
ce și sindicale au ela
borat o serie de mă
suri menite a limita 
efectele crizei econo
mice mondiale, care 
s-au resimțit și în ac
tivitatea unor ramuri 
industriale tradiționa
le ale Suediei, pe baza 
măsurilor adoptate 
scontindu-se absorbi
rea acestor efecte.

în domeniul politicii 
externe. Suedia aduce 
o contribuție activă 
la eforturile genera
le ale popoarelor pen
tru înlăturarea pri
mejdiei nucleare, pen
tru asigurarea păcii și 
realizarea unor măsuri 
efective de dezarma
re. Milltind consec
vent pentru crearea 
de zone denucleariza- 
te în Europa, cu o 
preocupare specială în 
nordul continentului, 
Suedia se pronunță 
pentru încheierea în 
cel mai scurt timp a 
unui acord privind eli
minarea de pe terito
riul european a rache
telor nucleare cu rază

medie de acțiune și 
operativ-tactice. pen
tru desființarea în to
talitate a armamentu
lui atomic.

într-un asemenea 
context de aspirații 
comune, de angajare 
în eforturile pentru 
progres si pace, se si
tuează și evoluția as
cendentă a raporturi
lor de colaborare din
tre România și Sue
dia. O contribuție de 
cea mai mare însem
nătate la impulsiona
rea acestei evoluții 
pozitive au adus vizita 
întreprinsă în 1980, în 
Suedia, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la 
invitația regelui Cari 
al XVI-Iea Gustaf, -în
țelegerile la care s-a 
ajuns cu acest prilej.

Dezvoltarea și adîn- 
cirea continuă a rela
țiilor dintre România 
și Suedia corespund 
pe deplin intereselor 
celor două țări și po
poare, cauzei păcii, 
securității, dezarmării 
și înțelegerii în Euro
pa și în întreaga lume.

★
Au luat parte membri ai condu

cerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
un numeros public.

Au fost prezenți Sven G. Linder, 
ambasadorul Suediei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tv
13.00 Telex
13,03 La sfîrșlt de săptămînă (parțial 

color) • Floarea ctntului, floarea 
dorului — melodii populare • Gala 
desenului animat • Pasajul Vic
toria. Reportaj • Un compozitor 
propune o melodie în primă au
diție • 5 minute, 7 500 de foto
grame și acorduri muzicale • Cln- 
tecul cuvintelor. Versuri • Noi

Înregistrări din festivaluri inter
naționale • Fața nevăzută a ca
podoperelor • Telesport • Auto
graf muzical

14,45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19.50 Varietăți... cu surprize (color). 

Prezintă Tamara Buciuceanu, Iu- 
rie Darie

20.50 Film artistic (color). „Salt spre 
necunoscut"

22.20 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 iunie, ora 20 — 9 iunie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi în gene
ral instabilă în regiunile din nordul și 
estul tării, unde și cerul va fi tempo
rar noros și vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite pe alocuri și de des
cărcări electrice. în celelalte regiuni, 
vremea va fi predominant frumoasă,

cu cerul variabil, iar aversele vor fi 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu Intensificări în zona de mun
te și estul tării. Temperaturile mihirfie 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, izo
lat mai coborîte în prima noapte, iar 
apoi mai ridicate. Cele maxime vor fi 
cuprinse între 18 și 28 de grade, izolat 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului, 
în București : Vremea va fi predomi
nant frumoasă, cu cerul variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată în prima 
zi. Vînt slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 11 și 
14 grade, iar cele maxime între 23 și 
27 de grade.

BRĂILA
Sporește zestrea 
sociai-edilitară

Orașul de la Dunăre cunoaște, pe 
zi ce trece, spectaculoase înnoiri. 
„In ultimii ani au fost construite 
peste 12 000 apartamente, numai în 
primele 5 luni ale anului în curs fi
ind predate „la cheie“ 232 de apar
tamente, față de un plan de 200
— ne spune ing. Costel Stătescu, 
șeful sectorului de gospodărie co
munală și locativă din cadrul con
siliului popular municipal. Tot in 
această perioadă, la parterul blocu
rilor au fost amenajate magazine și 
spații destinate unităților prestatoa
re de servicii, insumind. peste 35 000 
metri pătrați".

Ce înseamnă nou la Brăila ? Nu
mai în ultimii doi ani, de exem
plu, pe bulevardul Dorobanților au 
fost înlocuite vechile case cu 
blocuri pe 4 și 8 niveluri, cuprin- 
zind 5 150 apartamente și spații co
merciale cu o arie de aproape 1 700 
metri pătrați. De asemenea, Calea 
Călărașilor, arteră modernă, de re
ferință pentru arhitectura Brăilei 
contemporane — denumită meta
foric de localnici „Calea Soarelui"
— cuprinde 1 590 apartamente și 
mai mult de 3 000 metri pătrați de 
spații comerciale. Importante lu
crări edilitar-gospodărești se exe
cută cu participarea cetățenilor la 
amplele acțiuni de muncă patrio
tică, la buna gospodărire și înfru
musețare a cartierelor muncito
rești „Progresul", „Radu Negru", 
„Obor", precum și a zonelor indus
triale Nord și Sud ale municipiu
lui. In parcul Monument, pe o su
prafață de 5 000 metri pătrați, se 
amenajează o minigrădină botani
că, iar pe malul sting al Dunării se 
fac lucrări de consolidare dig-mal 
și se execută lucrări la coronamen
tul carosabil pentru artera de cir
culație care va face legătura, in
tr-un viitor apropiat, și. deci, prin- 
tr-un peisaj inedit, intre munici
piile Brăila și Galați. (Candiano 
Priceputu).

CONSTANȚA
Noutăți în rețeaua 

comercială
La Constanța, în noul ansamblu 

de locuințe construit la poarta nr. 
6 a portului, și in orașul Mangalia 
au fost date in funcțiune 10 noi 
unități comerciale cu profil ali
mentar și nealimentar situate la 
parterul blocurilor recent con
struite, precum și în complexe spe
cializate. Concomitent cu dezvolta
rea rețelei comerciale, ne spune 
tovarășul Nicolae Apostol, director 
adjunct al direcției comerciale ju
dețene, în scopul unei cit mai bune 
serviri a populației și a turiștilor 
aflați pe Litoral, în pragul deschi
derii sezonului estival s-a acordat 
o atenție deosebită modernizării și 
reutilării unui număr de 37 de 
unități aflate în funcțiune in Con

stanța și pe Litoral. De o atenție 
deosebită se bucură in actualul se
zon comerțul stradal de intimpina- 
re. în acest scop, au fost înființate 
35 de unități in chioșcuri și tone- 
te, pentru desfacerea legumelor, 
fructelor, băuturilor răcoritoare și 
articolelor de plajă. Amplasate pe 
promenade și in zonele de mare 
trafic, ele sînt realizate într-o con
cepție modernă, din materiale 
ușoare, în culori pastelate, care se 
armonizează cu arhitectura Litora
lului. Cu noile unități înființate, 
numărul acestora in orașul Con
stanța, in localitățile și stațiunile 
de pe Litoral a ajuns la aproape 
2 600, însumind un spațiu comer
cial de 600 000 metri pătrați. (Geor
ge Mihăescu).

TULCEA
Se extind instalațiile 

solare
în cadrul amplului program de 

valorificare a resurselor naturale 
din Delta Dunării s-au întreprins 
cercetări privind folosirea surselor 
energetice neconvenționale. Se are 
in vedere, în principal, utilizarea 
energiei solare, a vintului și folo
sirea biomasei pentru producerea 
alcoolilor combustibili. Rezultate 
bune s-au obținut in folosirea e- 
nergiei solare. Astfel, in unitățile 
centralei Delta Dunării au fost puse 
in funcțiune pină in prezent 9 in
stalații solare, cu o capacitate zil
nică de 40 800 litri apă caldă nece
sară desfășurării unor procese teh
nologice în unitățile piscicole, ate
lierele de reparații și centrele de 
producție. în aceste zile, in diferite 
zone ale Deltei se montează încă 
13 instalații solare, cu o suprafață 
de peste 1 300 metri pătrati. care vor 
asigura o economie de combustibil 
de 86 tone pe an. (Neculai Amihu- 
lesei).

CRAIOVA
Mari șantiere orășenești 

de construcții
De la un capăt la altul. Craiova 

este un vast șantier. Se lucrează cu 
forțe sporite și într-un ritm dina
mic la amenajarea liniei de tram
vai in lungime de 18,5 km. Pe tra
seul acesteia, peste puține zile se 
va transla, in premieră la Craiova, 
un important imobil aflat pe Calea 
București. De asemenea, se extinde 
rețeaua orășenească de termofica- 
re și se continuă construcția de lo
cuințe, îndeosebi în zonele deja 
degajate. în perioada ce a trecut 
din acest an, au fost date în folo
sință peste 850 de apartamente. 
Astfel, au inceput să prindă con
tur cartierele Lăpuș-Rovine, Geor
ge Enescu și Siloz-Sărarilor. Tot
odată, s-au turnat fundațiile la pri
mele blocuri din noile cvartaluri 
de locuințe situate in zona centra
lă. Păltiniș-Brazda lui Novac și al
tele. (Nicolae Bâbălâu).

Vineri s-au disputat ultimele me
ciuri din grupele semifinale ale Cam
pionatului mondial universitar mas
culin de handbal, competiție ce se 
desfășoară în țara noastră. In urma 
rezultatelor înregistrate, în finala 
campionatului s-au calificat forma
țiile României, deținătoarea titlului, 
și U.R.S.S.

In sala sporturilor „Olimpia" din 
Timișoara, reprezentativa studen
țească a tării noastre a obținut a 
cincea victorie consecutivă, evoluînd 
remarcabil în fața unei puternice 
selecționate a Iugoslaviei. Partida, 
urmărită de peste 2 500 spectatori, a 
fost de un bun nivel tehnic, handba- 
liștii români remarcîndu-se prin 
spectaculoase acțiuni de atac, în care 
s-au evidențiat Berbece, Ghimeș și 
Constantin Petre. Avind o talie im
presionantă — cu doi jucători de 
2,00 m — echipa iugoslavă a reușit nu
mai primele 10 minute să păstreze 
echilibrul, dar în min. 15 scorul a 
devenit 5—1 în favoarea jucătorilor 
români, această diferență păstrin- 
du-se tot timpul meciului, în final 
succesul revenind echipei române 
cu scorul de 20—15 (12—8). Golurile 
formației noastre au fost înscrise de 
Dumitru Berbece (7), Doru Porumb 
(4), Adrian Ghimeș și Constantin Pe
tre (cite 3). Marian Dumitru. Măricel 
Voinea și Ștefan Constantin — un

♦
NATAȚIE. în ziua a doua a con

cursului internațional de natație de 
la Bratislava, înotătoarele românce 
s-au impus din nou obtinind patru 
victorii. La 200 m liber, Stela Pura a 
ocupat locul intii cu 2’01”57/100, ur
mată de coechipierele sale Luminița 
Dobrescu — 2'02"63/100 și Tamara 
Costache — 2’02’’97/100. Anca Pă- 
trășcoiu a ciștigat proba de 200 m 
spate in timpul excelent de 2’12”58/ 
100, Noemi Lung și-a adjudecat pro
ba de 400 m mixt în 4’42”70/100. iar 
Timea Toth a terminat învingătoare 
la 100 m fluture cu 1’02”03/100. ur
mată de Stela Pura — l’02”85/100 si 
Csila Fjuri (Ungaria) — l’05”65/100.

în concursul masculin, înotătorul 
român Flavius Vișan s-a situat pe 
locul intii in proba de 100 m fluture 
— cu 56”82/100. urmat de Ganneman 
(R.D.G.) — 57”19/100 și Șukala (Po
lonie.) — 57”59/100.

BOX. Campionatele europene de 
box au continuat la Palatul sportu
rilor din Torino cu întrecerile semi
finale. in cadrul cărora au fost înre
gistrate următoarele rezultate : ca
teg. semimuscă : Munchan (U.R.S.S.) 
b.p. decizie 5—0 Amzăr (România) ; 
Ciolakov (Bulgaria) b.p. Zivadino- 
vici (Iugoslavia) : categ. muscă : 
Teuss (R.D.G.) b.o. Manai (Italia) ; 
Varadi (Ungaria) b.n. Johansen (Da- 
nemaroa) : categ. cocos : Aleksan
drov (U.R.s.s.) h.n. Maiania (Sue
dia) : Wrie*-nv (Bulgaria) b.o. B-eit- 
bar (R.D.G.) ; categ. pană : Szoke 
(Ungara) b.n. Fsohe'inen (Finlan
da) : Kazarian (U.R.S.S.) b.D. Tiur 
(Olanda) : eaten, semiusoară : Na
zarov (U.R.S.S.) b.o. decizie 3—2 
Măeran (Româ"'a): Ciunrenski (Bul
garia) b.p. Calderella (Italia): categ. 
ușoară : lanovski (U.R.S.S.) b.p. 
Vanderhak (O’anda) ; Abadgiev 
(Bulgaria) b.p. Sondegard (Danemar
ca) : categ. semimijlocie : Menhert 
(R.D.G.) b.p. Petronijevici (Iugosla- 

gol fiecare. Din formația iugoslavă 
s-au remarcat Boris Jarak, autorul 
a 5 goluri. Oile Bojanici — 4 goluri, 
Peter Mahne — 3 goluri.

în celălalt joc al grupei, reprezen
tativa Bulgariei a întrecut cu scorul 
de 25—21 (10—8) formația Poloniei.

în grupa semifinală B de la Iași, 
echipa Coreei de Sud a dispus cu 
28—22 (11—9) de selecționata S.U.A., 
iar formația U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 18—14 (8—8) echipa Un
gariei.

Rezultate înregistrate în turneele 
pentru clasament : la Cluj-Napoca : 
Nigeria — Maroc 16—12 (2—5) ; Tur
cia — Elveția 25—21 (11—11) ; la
Galați : Austria — Japonia 23—15 
(12—7) ; Israel — R.F. Germania 
24—21 (10—11).

Astăzi este zi de repaus, duminică 
urmînd să se desfășoare ultimele în- 
tîlniri. La Palatul sporturilor din 
Capitală, la ora 16,15, este progra
mată partida pentru locurile 3—4 
dintre formațiile Iugoslaviei și Un
gariei, iar cu începere de la ora 
18,00, selecționatele României și 
U.R.S.S. iși vor disputa finala .cam
pionatului. Celelalte jocuri pentru 
clasament se vor desfășura la Pi
tești, Ploiești și in sala Rapid din 
Capitală.

★
via) ; Sisov (U.R.S.S.) b.p. Stoianov 
(Bulgaria) ; categ. mijlocie-mică : 
Egorov (U.R.S.S.) b.p. decizie 4—1 
Gavrilă (România); Richter (R.D.G.) 
b.p. Brown (Anglia); categ. mijlocie: 
Maske (R.D.G.) b.p. Taramov 
(U.R.S.S.) ; Petrich (Polonia) b.p. 
Hukanen (Finlanda) ; categ. semi
grea : Rill (R.D.G.) b.p. Karbakis 
(Turcia) ; Vaulin (U.R.S.S.) b.p. 
Maggi (Italia) ; categ. grea : Van- 
derlinde (Olanda) b.p. Rusinov (Bul
garia) ; Sebijev (U.R.S.S.) b.p. aban
don Gaudiano (Italia) : categ. su- 
pergrea : Iagubkin (U.R.S.S.) în
trece prin abandon in repriza 
a IlI-a pe Stoimenov (Bulgaria) : Ka-

' den (R.D.G.) b.p. Chianese (Italia).
Finalele vor avea loc simbătă, 6 

iunie.
TENIS. In semifinalele probei de 

simplu femei, din cadrul turneului 
internațional de tenis ce se desfă
șoară la arena Roland Garros din 
Paris. jucătoarea vest-germană 
Steffi Graf a întrecut-o cu 6—4, 
3—6. 7—5 pe argentiniana Gabriela 
Sabatini. în timp ce favorita numă
rul 1, Martina Navratilova, a învins-o 
cu 6—2. 6—2 pe Chris Evert.

BASCHET. La Atena, in campio
natul european masculin de baschet, 
echipa Spaniei a întrecut cu scorul 
de 116—98 (70—51) formația Româ
niei. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Franța 107—78 (55—37) ; Italia — 
Polonia 99—85 (51—44).

FOTBAL. La Budapesta. în meci 
contînd pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal (grupa C 
europeană), echipa Ungariei a între
cut cu scorul de 2—1 (1—1) formația 
Suediei. • în semifinalele „Cupei 
Spaniei" Ia fotbal (meciuri-tur), 
echipa Real Madrid a învins cu sco
rul de 3—2 formația Atletico Ma
drid. în timp ce Real Sociedad a 
terminat Ia egalitate : 0—0 partida 
cu Atletico Bilbao.

Preocupări 
combaterea

în ultimul timp, Organizația Mon
dială a Sănătății (O.M.S.), organi
zații naționale cu atribuții în dome
niul sanitar, cercuri medicale și ale 
opiniei publice se preocupă de cazu
rile și manifestările unei maladii, 
pină nu de mult necunoscută, mala
die denumită „sindromul imunodefi- 
citar dobîndit" sau (prescurtat, după 
terminologia franceză) S.I.D.A. Potri
vit datelor publicate de O.M.S., au 
fost semnalate peste 50 000 de cazuri, 
diagnosticate ca atare în peste 90 de 
țări, însă chiar O.M.S. apreciază că 
cifrele sint in realitate mult mai 
mari. Majoritatea cazurilor au 
fost depistate Îndeosebi in S.U.A., 
peste 75 la sută, unele in Europa (10 
la sută), in Asia și Africa. Dar tre
buie precizat că cifrele sînt foarte 
relative, intrucît nu există o evi
dență exactă a situației ; in plus, 
aspectul este complicat de faptul că, 
practic, există două categorii — bol
navii propriu-ziși, respectiv cei iden
tificați ca atare, și purtătorii viru
sului (care, nu in puține cazuri, ră- 
min simpli purtători latenți, fără ca 
maladia să se manifeste).

Agențiile de presă informează că, 
niciodată in istoria medicinei, cerce
tările privind o maladie nu au pro
gresat atit de rapid ca în cazul
S.I.D.A.  Agentul patogen al acestei 
boli, descrisă pentru prima oară în 
iunie 1981. ar fi un virus — identifi
cat în 1983 — care distruge sistemul 
imunitar al organismului. lăsindu-I 
fără apărare în fața oricăror infecții.

„Fără îndoială, S.I.D.A. nu mai 
poate fi ignorată sau considerată ca 
un pericol numai pentru un anu
mit grup de oameni, 'hșa cum se 
credea pină nu de mult. Boala nu 
are numai un aspect de ordin me
dical, ci constituie o serioasă 
problemă socială“ — declară Joh- 
natan Mann, coordonatorul Progra
mului de combatere a S.I.D.A. de pe 
lingă O.M.S., intr-un interviu.

Ce a făcut pină acum medicina în 
lupta cu.S.I.D.A. ? Așa cum subliniază 
revista americană „TIME", au fost 
descoperite elemente virale care ar 
provoca îmbolnăvirea și au fost elu
cidate unele din căile de răspindire 
și contaminare. Conform unui 
raport al Institutului Whitehead din 
Cambridge (Massachussetts, S.U.A.), 
reluat de agenția spaniolă EFE, re
petarea de infecții bacteriene și vi
rale minore poate activa virusul
S.I.D.A.  la cei ce îl poartă în stare 
latentă — de unde și recomandarea 
practică de a nu se lăsa ca banale 
infecții microbiene să treneze, să fie 
neglijate și să se permită repetarea 
lor frecventă.

După cum relatează ziarul „ASA- 
CHI SHIMBUN", in Japonia, specia
liștii de la Universitatea Yamaguti au
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internaționale pentru 
unei maladii epidemice

construit un filtru, format dintr-o 
membrană cu mai multe straturi, sub 
formă tubulară. care permite trecerea 
plasmei sanguine, dar reține virusul
5.1. D.A. Diametrul microcelulelor este 
de 25—50 nanometri (miliardimi de 
milimetru), in timp ce dimensiunea 
virusului S.I.D.A. este de 90 nanome
tri. Profesorul Naoki Yamamoto sus
ține că sîngele preluat de la un bol
nav S.I.D.A. și trecut prin acest fil
tru este practic „purificat" de viruși.

Agenția de presă T.A.S.S, relatea
ză, la rîndul ei, despre eforturile și 
preocupările medicilor și cercetăto
rilor sovietici. Agenția informează 
că în U.R.S.S. se află în curs 
de amenajare o rețea de labora
toare de diagnosticare și un sis
tem de control epidemiologie. în 
cadrul institutelor științifice sovieti
ce se efectuează' cercetări fundamen
tale și aplicative în domeniul S.I.D.A., 
se organizează cursuri de pregătire a 
cadrelor medicale și specialiștilor.

Potrivit „JENMINJIBAO", in R.P. 
Chineză au fost luate o serie de mă
suri atit pentru depistarea maladiei
5.1. D.A., cit și pentru prevenirea epi
demiilor. Guvernul de la Oslo — 
menționează agenția norvegiană 
NORINFORM — pregătește adop
tarea unei legi care să permită o 
serie de măsuri față de persoanele 
infectate cu virusul S.I.D.A. și care 
nu fac nimic pentru a evita conta
minarea altora.

Chiar în aceste zile se desfășoară 
la Washington a treia conferință in
ternațională asupra S.I.D.A., despre 
care agenția TANIUG a relatat că 
reunește 6 000 de specialiști din peste 
50 de țări.

în general, deși există o foarte 
mare (jiversitate de opinii, sînt unele 
consemnări unanim împărtășite. Ast
fel, potrivit opiniilor cercurilor me
dicale, se consideră ca cert faptul că 
virusul s-ar răspindi îndeosebi pe 
cale sanguină, adică prin transfuzii 
de singe infectat, prin folosirea unor 
seringi sau ace de injecție contami
nate.

Aceasta explică și frecvența deo
sebit de ridicată de cazuri S.I.D.A. 
înregistrate în Occident în rîndurile 
toxicomanilor, fiind extrem de nu
meroase cazurile celor ce-și injec
tează drogurile folosind ace, seringi 
ce răspindesc contaminarea. De aici 
— recomandarea medicală a unei 
dezinfectări și sterilizări minuțioase 
a aparaturii de injecție, a verifică
rilor atente in cazul transfuziilor 
sanguine etc.

Medicii au pus în lumină și o altă 
latură, care s-ar putea numi relația 
dintre S.I.D.A. și morală, respectiv 
necesitatea combaterii nu numai a 
viciilor de felul drogurilor, ci și a 
comportărilor imorale. In general, 

intrucît una din căile de răspindire 
o constituie contactul sexual, cercu
rile medicale sint unanime in a re
comanda evitarea „aventurilor", a 
atitudinilor frivole și iresponsabile, 
de ușurință și imoralitate, a întîlni- 
rilor întîmplătoare, respectul fideli
tății conjugale. De aceea se și spune 
că respectul moralității este, de data 
aceasta, și o recomandare medicală, 
un mijloc din cele mai importante 
de prevenire a maladiei.

Tot în ce privește căile de răspin- 
dire, s-au înregistrat, in practica, 
medicală mondială, cazuri de conta
minare prin spută, dar numai asupra 
unor plăgi deschise. în schimb, se 
pare că este exclusă contaminarea 
prin aer, apă, alimente, prin inter
mediul insectelor ș.a.

Combătind o serie de teze potrivit 
cărora S.I.D.A. ar fi o afecțiune nouă, 
J. Mann a avansat ipoteza că mala
dia în cauză ar fi apărut eu mii de 
ani în urmă, dar pînă acum n-a fost 
studiată. Avind în vedere pericolul 
acestei boli, s-au inmulțit reuniunile 
internaționale, pe agenda cărora se 
află efectuarea schimburilor de ex
periență privind S.I.D.A., combaterea 
maladiei presupunînd o strinsă con
lucrare internațională.

In acest context, se impune o 
abordare realistă a fenomenului
S.I.D.A.,  lipsită de exagerări și învi
nuiri fără temei, o evitare a tendin
țelor de a blama și eticheta anumite 
grupuri sociale sau de rasă, intrucît 
există tendințe de a se folosi acest 
pretext pentru a se lansa teorii de 
tip rasist. Această concluzie este evi
dentă întrucit in unele țări — așa 
cum scria recent săptămînalul ame
rican „NEWSWEEK" — se manifestă 
o xenofobie legată de S.I.D.A., multi 
străini, in special africani, fiind su
puși unui „apartheid medical". Oa
menii de știință din domeniul medi
cinei condamnă asemenea deformări 
rasiste, subliniind că, de fapt, se cere 
a fi acordată o atenție sporită com
baterii promiscuității și viciilor, 
condițiilor de viață din zonele paupe
re, sordide, din cartierele nevoiașe, 
unde lipsa condițiilor elementare de 
educație și igienă favorizează perico
lul bolilor, inclusiv al S.I.D.A.

La fel, se apreciază că intențiile 
unor state vest-europene de a intro
duce un șir de controale medicale 
pentru imigranții chiar temporari 
sint legate mai mult de nivelul pro
priu, intern, ridicat al șomajului.

Intensificarea preocupărilor pe 
plan mondial, creșterea atenției opi
niei publice față de pericolul repre
zentat de S.I.D.A. îndreptățesc spe
ranțele că se va reuși realizarea unor 
antidoturi eficiente împotriva aces
tei maladii.



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

Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Jănos Kădăr

varșovia, întrevederi polono-chineze

3.0 cerință majoră pentru depășirea 
fenomenelor de criză din economia mondială

„Fără îndoială, creșterea cheltuielilor militare a avut o con
tribuție mare la înrăutățirea situației economice generale, a situa
ției țărilor în curs de dezvoltare. De aceea, trecerea la dezarmare, 
la reducerea cheltuielilor militare ar avea un rol foarte important 
în îmbunătățirea generală a situației economice mondiale și ar crea 
condițiile necesare în vederea unei soluționări a problemelor sub
dezvoltării”.

NICOLAE CEAUȘESCU

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a fost 
transmis tovarășului Jănos Kădăr, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar,, un cald salut 
tovărășesc. împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și , fericire 
personală, de succese în dezvoltarea 
economico-socială a țării.

Mulțumind, tovarășul Jănos Kădăr 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său 
călduros, tovărășesc, cele mai. bune 
urări de sănătate și de noi succese 
in fruntea partidului și statului, in 
activitatea consacrată edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate in România.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul, 
general al P.M.S.U. a tovarășului 
Emil Bobu, membru. al Comitetului

Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C.. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a reliefat hotă- 
rirea celor două partide și state de 
a intări colaborarea și prietenia 
româno-ungară, pe plan politie, eco
nomic. tehnico-științific și cultural, 
in spiritul înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, in interesul celor două 
țări și popoare, al cauzei socialis
mului. și păcii in Europa și în în
treaga lume.

La primire au participat tovarășii 
Mâtyâs Sziiros și Istvăn Horvăth, 
secretari ai C.C. al P.M.S.U.

Au fost prezenți Nicolae Vereș, 
ambasadorul țării noastre Ta Buda
pesta. și Pal Szuts, ambasadorul Re
publicii Populare Ungare la Bucu
rești.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — La 
Varșovia au avut loc convorbiri 
Intre Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, și Zhao Ziyang. secretar ge
neral interimar al C.C,' al P.C. Chi
nez. premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, aflat într-o vizită 
oficială de prietenie în R. P. Po
lonă.

Dună cum relatează agenția P.A.P.. 
părțile au procedat la un schimb 
de păreri in legătură cu edifica
rea societății socialiste in cele două 
țări.

De asemenea, la Varșovia. în pre
zenta lui Wojciech Jaruzelski șl 
Zhao Ziyang. a fost semnat acordul 
de asistentă juridică intre R. P. Po
lonă și R. P. Chineză.

OLANDA

Vizita președintelui Consiliului de Slat al R.D.G.
HAGA 5 (Agerpres). — S-a în

cheiat vizita oficială intreprinsă in 
Olanda de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G. Convorbirile purtate cu pri- 
mul-ministru, Ruud Lubbers, au pri
lejuit abordarea unor aspecte ale si
tuației internaționale actuale, stadiu
lui si perspectivelor dezvoltării rela
țiilor bilaterale. Totodată. Erich Ho

necker s-a intilnit cu conducerea 
Partidului Muncii din Olanda. Cele 
două partide — s-a relevat — susțin 
propunerile indreptate spre oprirea 
cursei înarmărilor pe Pămînt si pre
venirea extinderii acesteia in spațiul 
cosmic, apreciind că. in prezent, exis
tă posibilități reale de realizare a 
unor rezultate concrete in domeniul 
dezarmării nucleare.

înfăptuirea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, reducerea 
cheltuielilor militare si folosirea fondurilor astfel obținute in scopul dez
voltării constituie cerința primordială, cea mai stringentă a contempora
neității, o „problemă a problemelor" cu multiple si profunde implicații. 
In articole distincte, publicate in cadrul acestui serial, au fost reliefate 
două din aceste aspecte fundamentale : însemnătatea pentru asigurarea 
păcii si însemnătatea pentru depășirea si lichidarea subdezvoltării. Astăzi, 
ne propunem o analiză a relației dintre înfăptuirea dezarmării si depășirea 
fenomenelor de criză din economia mondială.

Pentru lichidarea fenome
nelor de stagnare. Inseși £ap" 
tele de viată relevă că sporirea chel
tuielilor militare frineazâ puternic 
dezvoltarea economică și socială a 
statelor,-reprezentind astfel unul din 
factorii care au avut un rol și o in
fluență considerabilă in apariția fe
nomenelor de criză din economia 
mondială, in amplificarea consecin
țelor lor. și mai cu seamă in bloca
rea încercărilor de a se găsi o ieșire 
din criză. Astfel, una dintre manifes
tările cele mai pregnante ale actua
lei crize economice mondiale — înce
tinirea ritmului de creștere și res- 
tnngerea activității productive — 
este direct legată de faptul că înar
mările implică un uriaș transfer de 
resurse materiale și umane, de po
tențial tehnico-științific din sectorul 
civil, in care are loc dezvoltarea eco
nomică, in sectorul militar, unde re
sursele sint pur și simplu irosite, 
scoase din circuitul productiv. După 
calculele specialiștilor O.N.U.. din 
fiecare dolar cheltuit pe plan mon
dial in scopuri militare circa o 
treime este obținută pe seama redu
cerii investițiilor in producție.

Neobișnuit de alert a fost ritmul 
de creștere a cheltuielilor militare in 
prima jumătate a actualei decade — 
perioadă care a cunoscut și cea mai 
puternică răbufnire a crizei econo
mice mondiale din perioada postbe
lică. Din statisticile U.N.C.T.A.D. re
zultă că ritmul respectiv a fost de 
2—3.5 ori mai rapid decit cel al pro
ducției mondiale. Amplificarea trans
ferului de resurse din sectorul civil 
trijțel militar se numără printre prin
cipalii factori care au. contribuit la 
accelerarea reducerii volumului in
vestițiilor și a gradului de folosire a 
capacităților de producție, la slăbirea 
considerabilă a activității productive 
in ansamblu.

Relația directă dintre eforturile de 
înarmare și ..pulsul" economiei apare 
evidentă. Dar nu mai puțin evidentă 
este și amploarea impactului cursei 
înarmărilor : sporirea arsenalelor 
militare, in care sint antrenate unele 
state, determină alte state să ia con- 
tramăsuri. ceea ce facilitează expor
tul fenomenelor de criză, astfel incit, 
pină la urmă, intr-o măsură sau alta, 
toate țările suportă consecințele în
armărilor. Nu este stat — indiferent 
de mărime, potențial economic sau 
orinduire socială — a cărui dezvol
tare să nu fie afectată de efortul 
material impus de înarmare.

Dimpotrivă, trecerea la dezarmare 
ar avea efecte dintre cele mat favo
rabile asupra economiei mondiale. 
Specialiștii O.N.U. au calculat că. de 
exemplu, reducerea cu numai 10 la 
sută a cheltuielilor militare mondia
le. care se ridică la uriașa sumă de 
1 000 miliarde de dolari pe an, ar 
duce — prin efectele cumulative ale 
acestui transfer de resurse — la spo
rirea investițiilor in economia de 
pace cu 28 la sută in țările dezvolta
te și cu peste 60 la sută in statele 
in curs de dezvoltare.

Pentru reducerea șoma
jului. Ca una din consecințele so
ciale cele mai grave ale actualei re
cesiuni economice, direct legată de 
sporirea cheltuielilor militare, șoma
jul a luat proporții gigantice. Numă
rul celor fără slujbe din țările ca
pitaliste dezvoltate (peste 30 de mi
lioane in prezent) s-a dublat in ulti
mii cinci ani. provocind mari sufe
rințe in rindul oamenilor muncii și 
contribuind la înrăutățirea condițiilor

de viață ale clasei muncitoare, ale 
tuturor celor ce muncesc.

Evoluțiile de pe piața muncii din 
lumea capitalistă infirmă categoric 
..teoriile" susținute de adepții cursei 
înarmărilor, potrivit cărora dezvolta
rea producției de armament ar ..im
pulsiona" economia, ar asigura folo
sirea capacităților de producție și 
forței de muncă. Viața arată că. dim
potrivă. escaladarea cheltuielilor mi
litare ridică obstacole serioase in ca
lea dezvoltării producției și folosirii 
forței de muncă.

Semnificative in ce privește rolul 
dezarmării in mai buna folosire a 
miinii de lucru și reducerea șomaju
lui sint atit datele P.N.U.D., care a- 
rată că crearea unui loc de muncă 
in economia de pace costă de 2 pină 
la 8 ori mai puțin decit in economia 
militară, cit și acelea ale O.I.M., 
potrivit cărora cu un miliard de do
lari transferați din bugetul militar 
in cel civil se pot crea 100 000 locuri 
de muncă, iar cu întreaga sumă ab
sorbită anual de inarmări — peste 90 
de milioane, deci de circa trei ori 
mai mult decit numărul șomerilor 
din țările capitaliste dezvoltate.

Pentru încetarea irosirii 
resurselor economice. Cursa 
înarmărilor reprezintă, in același 
timp, o aberantă risipă de materii 
prime și combustibili — și aceasta 
tocmai intr-un moment cind pe plan 
mondial se pune cu atita acuitate 
problema economisirii unor aseme
nea resurse. Astfel, consumul mon
dial in scopuri militare de aluminiu, 
cupru, nichel și platină a depășit 
consumul in scopuri civile al tuturor 
țărilor in curs de dezvoltare, care 
reprezintă peste două treimi din o- 
menire. In același timp, producția de 
armament, hipertrofierea arsenalelor 
militare, testările diferitelor tipuri, 
manevrele — toate sint mari con
sumatoare de combustibli : ele iro
sesc anual o cantitate de petrol ega
lă cu jumătate din consumul țărilor 
lumii a treia (fără China).

înarmările constituie o piedică nu 
numai in calea utilizării raționale a 
resurselor naturale, ci și a poten
țialului uman. Numărul oamenilor 
antrenați direct sau indirect in acti
vități militare se estimează a fi de 
100 dc milioane, ceea ce echivalează 
cu totalul forței de muncă din indus
tria prelucrătoare a Europei (cu ex
cepția U.R.S.S.). De asemenea, 40 la 
sută din fondurile de cercetare — 
dezvoltare și 50 la sută din totalul 
cadrelor calificate din lume sint an
trenate in activități cu caracter mi
litar.

Potrivit unor păreri larg răspin- 
dite. solutionarea problemei energiei, 
care a devenit atit de stringentă in 
zilele noastre, trebuie căutată, in 
primul rind, in domeniul folosirii 
pașnice a atomului. Dar o aseme
nea soluție — concepută la o scară 
largă, mondială — presupune re
nunțarea la utilizarea energiei ato
mice in scopuri militare. După cal
culele A.I.E.A.. dacă 2 000 tone de 
materii fisionabile (combustibil nu
clear) ar fi disponibile in scopuri 
pașnice, acestea ar ajunge pentru a 
alimenta cu combustibili inițiali și 
de înlocuire, pe toată durata lor uti
lă. instalații cu reactoare termice cu 
o putere de circa 100 000 MW sau 
reactoare suprageneratoare rapide 
cu o putere de aproximativ 500 000 
MW. în același timp, prin dezar
mare s-ar putea realiza proiecte ști
ințifice de mare însemnătate pentru 
om, pentru progresul civilizației 
umane, care in prezent stagnează

sau sint chiar abandonate din lipsă 
de fonduri și de specialiști.

Pentru combaterea infla
ției Consecințe nefaste are cursa 
înarmărilor și in domeniul financiar- 
monetar. al relațiilor comerciale in
ternaționale. în acest sens, specia
liștii consideră că înarmările sint cel 
mai prielnic mediu pentru „virusul" 
inflației : sporind cererea de consum 
fără să mărească corespunzător vo
lumul mărfurilor și serviciilor. ele 
alimentează creșterea continuă a 
prețurilor; ..producția de bani" in- 
trece producția de mărfuri, afectată 
și amputată de uriașa producție de 
armament. De asemenea, achizițiile 
pentru producția militară și pentru 
constituirea de stocuri strategice 
exercită presiuni puternice asupra 
pieței unor materii prime, cu efecte 
agravante asupra inflației, unul din 
principalii factori care au favorizat 
apariția actualelor fenomene de criză 
din economia mondială. îndeosebi a 
fenomenelor deosebit de nocive din 
domeniul creditului și comerțului in
ternațional.

Totodată, dezordinea monetară și 
dezechilibrele in balanțele de plăți, 
exacerbarea măsurilor protecționiste, 
a discriminărilor pe considerente 
„strategice" și restringerea comer
țului și a accesului la tehnologia 
modernă — fenomene pe care inar- 
mările le întrețin și le amplifică — 
contribuie, alături de factorii men
ționați mai sus. la agravarea crizei 
economiei mondiale. Deosebit de 
pregnant a ieșit în evidență acest 
fapt in ultimii ani, cind deficitele 
bugetare in creștere, datorate mai 
ales escaladării cheltuielilor militare, 
au dus — prin intermediul dobin- 
zilor înalte și al schimbărilor in ra
portul de .valoare dintre monede — 
la o puternică instabilitate finan
ciară. care, la rindul ei. a contribuit 
la agravarea problemei datoriilor, re
simțită prin blocarea procesului dez
voltării îndeosebi' de țările rămase 
în urmă' economic, la reducerea in
vestițiilor și slăbirea, activității pro
ductive in țările avansate, în general 
la accentuarea fenomenelor de criză 
și la îngustarea ariei colaborării eco
nomice internaționale.

Aspectele succint evocate, și care 
nu sint singurele, subliniază preg
nant nu numai oportunitatea, ci și 
caracterul stringent al demersu
rilor, inițiativelor și propuneri
lor concrete formulate dc to
varășul Nicolae Ceaușcscu pentru 
înlocuirea programelor de înarmare 
prin programe de dezvoltare eco- 
nomico-socială. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit. așa cum releva pre
ședintele României, atunci cind se 
cheltuiesc o mie de miliarde de dolari 
pentru înarmare, cind datoria țărilor 
în curs de dezvoltare se ridică la ace
eași' sumă, nu este posibil să se asi
gure depășirea crizei economice, în
făptuirea unor programe vaste de dez
voltare economico-socială a statelor. 
De aceea, problema dezarmării, pro
blema reducerii substanțiale a chel
tuielilor militare este nemijlocit le
gată de asigurarea dezvoltării econo
mice mondiale, in interesul tuturor 
popoarelor.

în acest sens se înscriu apelurile 
constante ale țării noastre in direc
ția înfăptuirii dezarmării, îndemnu
rile sale stăruitoare de a se trece de 
la declarații de intenții la măsuri 
concrete, exemplul pe care l-a dat 
anul trecut prin reducerea unilate
rală cu 5 la sută a efectivelor și ar
mamentelor și cu aproape 10 la 
sută a cheltuielilor militare. Româ
nia. așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. va acționa și de 
aici înainte, cu toată hotărîrea, in 
această direcție, convinsă că numai 
asemenea inițiative sint in interesul 
popoarelor, corespund aspirațiilor lor 
de a trăi intr-o lume fără arme' și 
războaie, o lume a progresului și 
păcii.

Gh. CERCELESCU

Convorbiri româno - ungare
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — în 

zilele de 4 și 5 iunie, la Budapesta 
a avut loc o intilnire intre secretari 
ai Comitetului Central ăl Partidului 
Comunist Român și Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

Din partea română au participat 
tovarășii Emil Bobu. membru ăl Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ion Stoian, mem
bru, supleant al Comitetului Politic 
Executiv.. secretar al C.C. al P.C.R.

Din partea ungară — tovarășii Mâ
tyâs Sztiros și Istvăn Horvăth, se
cretari ai C.C. al P.M.S.U.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească, au 
prilejuit un schimb aprofundat de 
păreri cu privire la preocupările și 
realizările popoarelor român și. un
gar in opera de edificare a societății 
socialiste.

S-a subliniat că întilnirea 
româno-ungară la nivel înalț. înțe
legerile convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Jănos Kădăr, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, cu prilejul 
convorbirilor avute, s-au înscris ca 
momente deosebit de importante in 
dezvoltarea colaborării și conlucră
rii bilaterale pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific. cultural și 
în alte domenii de interes comun.

Pornind de la țelul și obiectivele 
comune, — construirea socialismului 
și comunismului — s-a exprimat

hotârirea de a intensifica acțiunile 
consacrate dezvoltării și mai puter
nice a raporturilor româno-ungare, 
valorificând larg posibilitățile ofe
rite de vecinătatea și potențialul 
economic, tehnico-științific și cultu
ral in continuă creștere al celor 
două popoare.

în acest sens, de ambele părți 
s-au făcut propuneri concrete pen
tru dezvoltarea in continuare a re
lațiilor dintre cele două partide, țări 
și popoare.

A fost reliefată răspunderea deo
sebită ce revine celor două partide 
de a acționa în spirit . principial, 
constructiv, pentru eliminarea hotă- 
rită a tot ceea ce mai. Împiedică 
dezvoltarea largă a raporturilor 
bilaterale, pentru adincirea continuă 
a relațiilor de bună vecinătate.- în
credere. respect reciproc, colaborare 
și solidaritate intre popoarele 
român și ungar, între România și 
Ungaria, bazate pe deplină egalitate 
in drepturi, respectarea suveranită
ții și independenței naționale, 
neamestec in treburile interne, pe 
dreptul fiecărui popor, al fiecărui 
partid și stat de a-și rezolva pro
priile probleme în concordanță cu 
năzuințele și interesele lor vitale, 
ale cauzei generale a socialismului 
și păcii.

S-a hotărît continuarea consultă
rilor și convorbirilor dintre cele 
două partide.

Cu ocazia prezenței la Budapesta, 
delegația C.C. al P.C.R. a vizitat 
obiective economice și social-cultu- 

‘ rale.

Sesiunea Comitetului pentru folosirea 
spațiului cosmic in scopuri pașnice 

Intervenția reprezentantului român
NAȚIUNILE .UNITE 3, (Agerpres). —-.La New York se desfășoară lu

crările Comitetului O.N.U’. pentru folosirea spațiului cosmic ifl Stopuri 
pașnice, organism din care fac parte 53 de state, inclusiv România.

Pe ordinea de zi a reuniunii sint înscrise tenie' vizind căile și mijloa
cele utilizării spațiului extraatmosferic in scopuri exclusiv pașnice, tele- 
detecția prin satelit, utilizarea surselor nucleare in Cosmos, orbita sateli
ților geostaționari, definirea si delimitarea spațiului extraatmosferic și
altele.

Luind cuvîntul, reprezentantul țării 
noastre a accentuat imperativul spo
ririi rolului O.N.U. in organizarea și 
încurajarea unei largi cooperări in
ternaționale. pentru aplicarea tehno- 
logiilo’r spațiale in interesul dezvol
tării pașnice a statelor, in primul 
rînd a țărilor in curs de dezvoltare, 
ca o cale sigură de evitare a milita
rizării Cosmosului.

Militarizarea spațiului cosmic, a 
arătat reprezentantul țării noastre, ar 
însemna nu numai irosirea unor 
uriașe fonduri materiale, ci ar duce și 
la creșterea riscului catastrofei nu
cleare, ar adinei inegalitatea dintre 
state și ar compromite perspectivele 
pe care știința și tehnologia modernă 
Ie creează pentru soluționarea unor 
probleme globale privind pacea și 
dezvoltarea popoarelor.

Referindu-se la activitatea O.N.U. 
de a elabora normele cooperării in
terstatale in spațiul ’cosmic, repre
zentantul român a relevat, dreptul și 
responsabilitatea tuturor statelor de 
a participa la stabilirea reglementă
rilor juridice, care să guverneze și 
să garanteze ca spațiul extraatmos
feric să fie folosit numai in scopuri 
pașnice, in interesul tuturor țârilor.

cu respectarea strictă a principiilor 
fundamentale ale dreptului interna
țional.

în acest sens a fost evidențiată 
necesitatea elaborării unui instru
ment juridic internațional, care să 
conducă la creșterea siguranței in 
utilizarea surselor nucleare instalate 
în Cosmos, precum și imperativul 
folosirii raționale și echitabile a 
orbitei geostaționare. exclusiv în 
scopuri pașnice. De asemenea, a fost 
exprimată opinia ca soluționarea 
problemei delimitării și definirii spa
țiului extraatmosferic să se facă în 
cadrul unui tratat internațional cu
prinzător, privind utilizarea pașnică 
a acestui mediu, a cărui elaborare 
s-ar putea realiza pe etape.

în vederea extinderii cooperării în 
utilizarea pașnică a spațiului cosmic, 
reprezentantul român a reafirmat 
necesitatea organizării unei conferin
țe mondiale și a creării unei orga
nizații internaționale care să asigure 
menținerea spațiului extraatmosferic 
în afara competiției militare și să 
faciliteze colaborarea științifică între 
state in explorarea și exploatarea 
acestuia.

Negocierile sovieto-americane de la Geneva
GENEVA 5 (Agerpres). —. în a- 

ceastă săptămină, la Geneva au con
tinuat convorbirile in toate cele trei 
grupuri — pentru rachete cu rază 
medie de acțiune. Cosmos și arma
mentele strategice ofensive — din 
cadrul negocierilor sovieto-america
ne privind armamentele nucleare și 
cosmice, relatează agenția T.A.S.S.

j

In preajma reuniunii la nivel înalt
de la

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a trimis uh 
mesaj șefilor de stat și de guvern ai 
principalelor șapte state industriali
zate occidentale, care se vor reuni 
in curind la Veneția, în care adre
sează un apel la intensificarea efor
turilor pentru sprijinirea mai efi
cientă a eforturilor de progres ale 
țărilor in curs de dezvoltare.

în mesaj, secretarul general al 
O.N.U. se pronunță pentru adopta
rea unor „măsuri adiționale- in do
meniul politicilor fiscale și mone
tare, pentru înlăturarea barierelor 
comerciale, orientarea . excedentului 
balanțelor comerciale spre țările in 
curs, de dezvoltare și majorarea pre
turilor Ia .materiile prime exportate 
de aceste state. Perez de Cuellar a 
recomandat statelor occidentale in
dustrializate să îndrepte excedentele 
lor monetare către țările in curs de 
dezvoltare prin intermediul organis
melor financiare internaționale, in 
mesaj se relevă că „numeroase țări 
în curs de dezvoltare dintre cele mai 
sărace sint confruntate în prezent 
cu consecințele grave ale unor ajus
tări economice prelungite, operate 
într-un climat extern nefavorabil. 
Multe din aceste țări, in special cele 
africane, sint in mod evident inca
pabile de a depăși actuala situație 
fără acordarea unor ajutoare pe ter
men lung, inclusiv reducerea pove
rii datoriilor externe".

Secretarul general al O.N.U. a mai 
recomandat adoptarea de măsuri 
eficiente pentru stabilizarea prețu
rilor la materiile prime și reducerea 
barierelor protecționiste. in special 
in comerțul cu produse agricole

Veneția
provenind din statele săraoe. ară- 
tind că actualii termeni din comer
țul mondial afectează in mod serios 
interesele țărilor in curs de dezvol
tare, subminează eforturile lor de 
progres economic și social.

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — Statele latino-americane 
sint profund preocupate de situația 
financiar-economică cu care sint 
confruntate. într-un mesaj comun 
adresat șefilor de stat sau de guvern 
din principalele șapte state indus
trializate occidentale, care se vor 
întruni la începutul săptăminii vii
toare la Veneția. 11 țări latino- 
americane. cele mai afectate de da
torii externe, din așa-numitul „Grup 
de la Cartagena", se subliniază în
grijorarea țărilor debitoare fată de 
intensificarea tendințelor protectio- 
niste și creșterea dobinzilor prac
ticate de statele occidentale. Aceste 
'măsuri ale puterilor industrializate 
— se arată in documentul comun — 
nu contribuie la dezvoltarea econo
miilor naționale' ale țărilor latino- 
americane. impietează rezolvarea 
problemei datoriei externe a aces
tora.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — 
Uniunea Industriașilor din C.E.E. 
(U.N.I.C.E.) a adresat un apel parti- 
cipanților Ia reuniunea la nivel 
înalt de la Veneția a principalelor 
șapte țări occidentale industrializate 
(S.U.A.. Japonia. R.F.G.. Franța, 
Marea Britanic. Canada și Italia). 
cerindu-Ie să adopte măsuri „con
crete, credibile șl imediate", suscep
tibile să asigure stabilitatea econo
miei occidentale.

Inițiative in sprijinul unei soluții politice a crizei 
din America Centrală

CIUDAD DE GUATEMALA 5 (A- 
gerpres). — Reuniunea la nivel înalt 
cu participarea președinților din țările 
Americii Centrale in vederea studie
rii „planului de pace" propus da 
Costa Rica șe va desfășura la Ciu
dad de Guatemala in zilele de 25 și 
26 iunie, s-a anunțat oficial in.capi
tala guatemaleză. în acest sens, mi
nistrul relațiilor externe guatema
lez. Mario Quinonez Amezquita, a 
declarat că președintele țării. Vini- 
cio Cerezo. a decis ca intilnirea să 
aibă loc in capitală, „după consultă
rile necesare". Totodată, el a precl-

•zat' ca mînișfi'ii de externe ai celor 
5 țări centroamericane au fost invi
tați să ia parte la o reuniune prea
labilă in zilele de 23 și 24 iunie și 
să adopte un comunicat comun asu
pra întâlnirii la nivel inalt.

Deși problema centrală înscrisă 
pe agendă, a, spus in continuare 
șeful diplomației guatemaleze, va 
fi. proiectul de pace costarican. 
„Grupul de la Contadora", din cars 
tac parte Columbia, Mexic. Panama 
și Venezuela, va prezenta O propu
nere separată de pace participan- 
ților.

PROCESUL BĂRBIE;
Un calau pe banca acuzării

ILE DE PRESA
e scurt

PRIMUL FESTIVAL INTERNAȚIONAL AL TEATRULUI PENTRU COPII 
Șl TINERET s-a desfășurat in orașul francez Onet-Le-Chateau. Prezent in 
calitate de invitat de onoare al festivalului, un grup de artiști ai Tea
trului pentru copii și tineret din lași a susținut spectacolul de gală cu 
piesa „Magazinul de jucării" de Al. Popescu. Spectacolul s-a bucurat 
de un succes deosebit, presa locală făcind aprecieri elogioase la adresa 
actorilor din lași, mesageri ai teatrului românesc contemporan. La spec
tacol au asistat senatorul Jean Peuch, președintele Consiliului general 
al departamentului Aveyron, președintele Grupului de prietenie Franța — 
România din Senatul francez, primarul orașului, precum și alte ofi
cialități.

APEL. Secretariatul P.C.I. a a- 
dresat oamenilor muncii din Italia 
apelul de a sprijini candidații 
Partidului Comunist Italian in ca
drul alegerilor parlamentare anti
cipate din 14—15 iunie, relatează 
agenția T.A.S.S. Apelul subliniază 
necesitatea unei politici de adinei 
înnoiri in lupta împotriva șomaju
lui, înapoierii economice a sudului 
și poluării mediului ambiant, pen
tru imbunătățirea situației tinere
tului și egalitatea femeilor cu băr
bații.

PRIMUL-MINISTRU AL NOII 
ZEELANDE, David Lange, a avut 
la Apia (capitala statului Samoa

de Vest) convorbiri cu secretarul 
de stat francez însărcinat cu pro
blemele din sudul Pacificului. Gas
ton Flosse. in legătură cu situația 
din Noua Caledonie. Agenția China 
Nouă precizează că aceasta a fost 
prima intilnire dintre cele două 
țări după scufundarea navei ..Rain
bow Warrior" aparținînd mișcă
rii antinucleare „Greenpeace" de 
către agenți francezi din Auckland.

LA INIȚIATIVA O.U.A. (Orga
nizația Unității Africane), in peri
oada 25—30 iunie 1987 se va des
fășura primul congres al oamenilor 
de știință africani, organizat in co
laborare cu UNESCO. Vor participa

400 de oameni de știință — repre
zentanți ai academiilor științifice și 
ai altor, institute din Africa, pre
cum și ai unor țări in curs de dez
voltare de pe alte continente și ai 
statelor industrializate.

BELGIA A HOTARÎT IN MOD 
DEFINITIV SA NU MAI ACHIZI
ȚIONEZE ULTIMUL LOT DE 
RACHETE NUCLEARE AMERI
CANE sol-aer de tip „Patriot", în 
pofida avertismentelor aliaților 
săi din N.A.T.O. că acest lucru va 
crea un dezechilibru in apărarea 
aeriană a Alianței Atlantice in Eu
ropa, informează agenția Taniug. 
Hotârirea guvernului belgian este 
motivata de lipsa de fonduri. Pen
tru achiziționarea acestor rachete 
din S.U.A., Belgia ar trebui să plă
tească 500 milioane dolari.

LA SANTIAGO DE CHILE au 
avut loc incidente intre manifes- 
tanți și poliție, forțele de ordine 
incercind să împrăștie pe demon
stranții care participau la un „marș 
împotriva foametei" — transmite 
agenția de presă spaniolă EFE. 20 
de persoane au fost arestate.

POTRIVIT ULTIMELOR ESTI
MĂRI ALE AGENȚIEI INTERNA
ȚIONALE PENTRU ENERGIE 
(A.I.E.), date publicității la Paris, 
in cursul anului 1987 consumul de 
petrol și produse petroliere in țări
le occidentale va depăși in foarte 
mică măsură cifrele de anul trecut

— 35,1 milioane barili pe zi, față 
de 34,8 milioane in 1986, informează 
agenția A.N.S.A. Ultimul raport 
lunar al A.I.E. menționează, de 
asemenea, o anumită creștere a 
costului petrolului in luna mai. o 
ușoară sporire a producției in țări
le O.P.E.C. și o diminuare a pro
ducției in zona O.E.C.D.

SUB AUSPICIILE ORGANIZA
ȚIEI CONFERINȚEI ISLAMICE, 
în perioada 23—25 Iunie va avea 
loc la Geneva un seminar interna
țional consacrat problemei teroris
mului, Ia care vor lua parte oa
meni de știință și juriști din dife
rite țări. Participanții vor incerca 
să formuleze o definiție a teroris
mului și vor aborda diferite teme, 
între care terorismul și dreptul in
ternațional ; terorismul și proble
mele păcii și securității ; teroris
mul de stat, terorismul și mișcările 
de eliberare națională.

LA LILONGWE s-a anunțat 
componența noului guvern al Re
publicii Malawi. Președintele țării, 
Kamuzu Banda, deține în actualul 
guvern portofoliile externelor, agri
culturii, justiției și aprovizionării. 
Noul ministru de finanțe este Louis 
Chimango, al invățămîntului și 
culturii — Maxwell Pashane. iar 
ministrul comerțului, industriei și 
turismului — Michael Mlambala. 
Precedentul guvern a fost dizolvat 
in luna aprilie.

în cadrul grupului privind rache
tele cu rază medie de acțiune, in 
urma activității desfășurate, s-a în
tocmit primul proiect comun al tex
tului tratatului referitor la rachetele 
cu rază medie de acțiune, care re
flectă actualele poziții ale părților, 
menționează agenția T.A.S.S. în a- 
cest fel. precizează agenția, s-a fă
cut- un pas important care creează 
premisele unor noi progrese in ac
tivitatea de pregătire a unui proiect 
comun de text, convenit deplin, al 
unui tratat referitor la rachetele cu 
rază medie de acțiune.

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U;. Ja
vier Perez de Cuellar, și-a încheiat 
runda de consulțări cu reprezentan
ții celor cinci țări membre perma
nente ale Consiliului de Securitate 
în problema Orientului Mijlociu, a 
anunțat un purtător de cuvint al 
Națiunilor Unite, citat de agenția 
KUNA.

„Secretarul general a menționat 
intr-Un raport că nu s-a realizat un 
consens destul de larg care să per
mită organizarea conferinței, dar va 
continua eforturile vizind inițierea 
unui proces susceptibil să ducă la 
instaurarea unei păci juste si dura
bile in Orientul Mijlociu", a precizat 
purtătorul de cuvpnt.

RIAD 5 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută publicației saudite 
„Al Madină". șeful Departamentului 
politic al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Faruk Kaddoumi, 
și-a exprimat speranța că propusa 
conferință arabă la nivel înalt de la 
Riad va favoriza condițiile realizării 
solidarității pe plan arab și încetă
rii conflictului dintre Iran și Irak. 
Acesta a subliniat necesitatea impe
rioasă a participării O.E.P. la o 
conferință internațională de pace în 
problema Orientului Mijlociu, infor
mează agenția Q.N.A.

Lyon, orașul din sudul Franței, 
devenit in anii celui de-al doilea 
război mondial „capitala rezisten
ței" franceze împotriva ocupanților 
naziști, se află, de citeva săptă- 
mini, in centrul atenției, prin fap
tul că aici se desfășoară procesul 
intentat fostului Obersturmfuhrer 
SS Klaus Barbie, care, intre anii 
1942—1944, a fost șef al Gestapou
lui din această localitate, săvirșind 
crime din cele mai singeroase.

Barbie și-a legat incă din tine
rețe soarta de mișcarea hitleristă, 
devenind un nazist fanatic. Remar
cat de superiorii săi pentru zelul 
cu care eXercița misiunile încre
dințate, a fost trimis la Lyon toc
mai pentru a înăbuși prin orice 
mijloace eroica impotrivire a pa- 
trioților și democraților francezi. 
Din ordinele sale au fost declanșate 
razii și arestări pe scară largă, mii 
de cetățeni, in marea lor majoritate 
evrei, intre care și copii aflați la 
cea mai fragedă virstă, au fost de
portați in lagăre de exterminare. 
Barbie poartă răspunderea directă 
pentru asasinarea lui Jean Moulin, 
întemeietorul și primul președinte 
al Consiliului National al Rezisten
ței Franceze. Supraviețuitorii ma
sacrelor organizate de Barbie po
vestesc că acesta ațită ciinii lupi 
împotriva celor arestați, in timp ce 
cinta la pian șansonete la modă... 
Pentru sadismul cu care-și tortura 
victimele a fost supranumit „mă
celarul din Lyon". După cum rela
ta la 3 iunie agenția spaniolă de 
presă EFE, unul din martorii au- 
diați la procesul din Lyon a dezvă
luit că de fiecare copil evreu de
nunțat naziștilor Barbie plătea 500 
de franci.

După zdrobirea naziștilor, a reu
șit să scape de binemeritata pe
deapsă sub oblăduirea unor servi
cii secrete occidentale, in slujba 
cărora a intrat în calitatea sa de 
„expert in combaterea comunismu
lui". Apoi, sub numele fals de 
Klaus Altmann, s-a refugiat în Bo
livia, unde a devenit „consilierul" 
generalilor puciști și instructorul 
în metode de tortură al „gorilelor" 
din aparatul local de represiune. 
Barbie ii cataloga drept „comu
niști indezirabili" atit pe minerii 
bolivieni crincen exploatați, cit și 
pe țăranii revoltați împotriva ma
rilor proprietari feudali, organizînd

acțiuni represive masive împotriva 
lor. Tabloul moral al „călăului din 
Lyon" nu ar fi complet dacă nu 
s-ar aminti că Barbie a fost ames
tecat, după război, intr-o afacere 
cu bijuterii furate și că a practicat 
pe scară largă traficul de droguri, 
folosind ciștigurile obținute pentru 
finanțarea grupurilor de neonaziști 
și teroriști de dreapta din diferite 
țări vest-europene.

Cu o intirziere de 40 de ani. 
Barbie se află astăzi, in fine, pe 
banca acuzaților. Pregătirile pen
tru începerea procesului au durat 
patru ani și au declanșat și unele 
dispute juridice. Potrivit Dreptului 
penal francez, crimele de război se 
prescriu după 20 de ani. ca atare 
reținindu-se împotriva lui Barbie 
doar acuzația de „crime împotriva 
umanității", in primul rind trimi
terea unor copii evrei in lagărele 
de exterminare. Asasinarea lui 
Jean Moulin și a mii de alți pa- 
trioți francezi rămine. astfel, in 
afara acțiunii judiciare de la Lyon. 
Diferitele considerații „pur juridi
ce" care au împiedicat ca Barbie 
să răspundă și pentru aceste cri
me au stirnit profunde nemulțu
miri in rindul victimelor nazismu
lui, ale foștilor combatanți din 
mișcarea de rezistență.

în această atmosferă, călăul na
zist a încercat să ridice tot felul 
de pretenții, ba chiar a avut inso
lența să refuze să apară in- fața 
completului de judecată, pretextind 
că ar fi fost adus... ilegal din Bo
livia. Ca atare, cu excepția prime
lor zile, banca acuzării a fost goală, 
în această manevră, care a stirnit 
o legitimă incordare, el a urmat 
sfaturile unui avocat veros Jaques 
Verges, cunoscut pentru opiniile 
sale de dreapta, care a Încercat cu 
nerușinare, in apărarea clientului 
său, să deturneze atenția de la cri
mele lui Barbie formulind acuzații 
la adresa... Rezistenței 1

Respingind cu indignare aseme
nea manevre, opinia publică fran
ceză cere ca odiosul criminal na
zist să fie adus in sala de judecată 
pentru a fi confruntat direct cu pu
ținii supraviețuitori ai lagărelor de 
exterminare, și ca atare trucurile 
și chițibușeriile avocățești să fie 
respinse, iar Barbie să-și primeas
că pedeapsa binemeritată.
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