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INTRAREA ÎN FUNCȚIUNE A OBIECTIVELOR
DE INVESTIȚII PLANIFICATE

Argumente care atestă cum
ritmul lucrărilor

poate spori

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. a primit, vineri, pe 
Mamadou Faye. secretar permanent 
al Biroului Politic al Partidu.lui So
cialist Senegalez.

Cu acest prilej, au fost transmise 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
salut cordial si oeie mai bune urări 
din partea secretarului general al 
Partidului Socialist Senegalez. pre
ședintele Republicii Senegal. Abdou 
Diouf.

Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
realizărilor obținute de poporul ro
mân. sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, in dezvoltarea e- 
conomică si socială a României.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit si a adresat președintelui 
Abdou Diouf un salut călduros, iar 
poporului senegalez prieten urări de 
progres si prosperitate.

în timpul întrevederii au fost rele
vate relațiile bune de colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Senegalez. sublini- 
indu-se contribuția importantă a a- 
cestora la întărirea în continuare a 
prieteniei și conlucrării româno-se- 
negaleze. S-a apreciat că promova
rea largă a conlucrării dintre cele 
două partide este în folosul și spre 
binele ambelor țări si popoare, al 
cauzei păcii. înțelegerii și destinde
rii internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internațio
nale. în acest cadru, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu a arătat că, in si
tuația actuală — care se menține 
deosebit de gravă și complexă — se 
impune ca toate popoarelei forțele 
progresiste de pretutindeni să afcțio- 
neze cu hotărîre pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă

suri efective de dezarmare, în pri
mul rind de dezarmare nucleară, de 
reducere a cheltuielilor militare, ceea 
ce ar permite ca fondurile astfel eli
berate să fie folosite pentru soluțio
narea problemelor subdezvoltării, 
pentru progresul economico-social al 
tuturor națiunilor.

A fost subliniată, totodată, necesi
tatea eliminării forței și amenințării 
cu forța din relațiile internaționale, 
soluționării exclusiv pe cale .pașnică, 
prin tratative, a conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state, res
pectării ferme a principiilor deplinei 
egalități în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc.

La întrevedere a luat parte to
varășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Prof. Maurice Marois, delegat general fondator
■

arcino prioritară ce revine acum con
structorilor și montorilor, beneficiari
lor și furnizorilor de utilaje tehnolo
gice constă in accelerarea prin toate 

mijloacele a ritmului de lucru pe șantie
rele de investiții. Referindu-se la activi
tatea desfășurată în acest domeniu, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat cu claritate 
faptul că, pe producția noilor obiective și 
capacități planificate, economia națională 
contează cu fermitate încă din acest trimes
tru, fapt care reliefează cu pregnanță marea 
răspundere profesională și politică ce revine 
tuturor factorilor din investiții în respectarea 
cu riguroasă punctualitate a termenelor de 
punere în funcțiune.

Desigur, creșterea 
șantiere depinde în primul rind de 
tea desfășurată de constructori și 
de buna organizare a lucrărilor, de 
și disciplina in muncă, de inițiativa 
sînt promovate tehnologiile moderne 
cuție și spiritul de chibzuință cu care sînt 
folosite, la întreaga lor capacitate, utilajele 
de construcții. Mai depinde de solicitudinea 
și operativitatea furnizorilor de utilaje și 
echipamente tehnologice, de recepționarea 
integrală, cu răspundere de către aceștia a 
solicitărilor primite expres de pe șantiere. Așa 
cum depinde și de participarea activă a be
neficiarilor la soluționarea tuturor probleme
lor, mari sau mici, cu care sint confruntate 
șantierele.

Este pozitiv faptul că, la multe dintre noile 
obiective de investiții, ritmul de lucru este în 
creștere, s-a acumulat în perioada anterioa‘ 
ră o experiență valoroasă, concretizată prid> 
soluții constructive eficiente și tehnologii de 
lucru moderne, experiență care trebuie insă 
preluată și larg generalizată.

In același timp, nu e mai puțin adevărat 
că sint destule șantierele pe care ritmul de 
muncă este nesatisfăcător și, în consecință, 
s-au acumulat restanțe serioase, ce pun sub 
semnul incertitudinii respectarea termenelor 
de punere in funcțiune planificate. In toate 
aceste cazuri, fără excepție, trebuie acționat 
cu răspundere și hotărîre, într-un spirit de 
colaborare perfectă, pentru depășirea difi
cultăților actuale. Cerință pe deplin posibil 
de respectat, cu condiția ca activitatea de
pusă pînă acum să fie supusă unei radio
grafii realiste și exigente, desprinzîndu-se 
toate concluziile și învățămintele din greu
tățile întîmpinate, să fie adoptate măsuri cu
prinzătoare și mobilizatoare pentru intensifi
carea generală a ritmului de execuție. Este 
vorba de organizarea mai temeinică a lucră
rilor, de introducerea hotărîtă a lucrului în 
două schimburi și in schimburi prelungite, 
întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile 
de muncă și, nu în ultimul rînd, de extin
derea metodelor de execuție avansate cu 
eficiență certă.

Numai acționînd stăruitor pe aceste mul
tiple planuri, adoptînd în funcție de necesi
tățile apărute noi măsuri este posibil ca rit
murile actuale de lucru să înregistreze cote 
în continuă creștere, rămînerile în'urmă sem
nalate la ora actuală să fie grabnic recu
perate, iar pe șantiere să se înregistreze un 
solid reviriment al întregii activități desfă
șurate. Din această perspectivă, fiecare co
lectiv de oameni ai muncii de pe șantiere, 
din întreprinderile furnizoare de utilaje are 
datoria să-și reconsidere stilul și metodele 
de muncă, să facă tot ce-i stă în putință 
pentru a întimpina Conferința Națională ă 
partidului cu fapte de muncă remarcabile, cu 
rezultate pe măsura potențialului tehnic și 
uman de care dispune.

Cum sînt respectate aceste cerințe firești ? 
Ce mai trebuie făcut în vederea grăbirii lu
crărilor ? lată subiectul sondajului nostru 
efectuat pe trei mari platforme de investiții.

ritmului de lucru pe 
activita- 
montori, 
ordinea 
cu care 
de exe-

electrică ; de asemenea, 
realizată si o capacitate 
producția de utilai ener- 
avansate sint lucrările

Activitatea de constructii- 
montaj desfășurată pe PLAT
FORMA COMBINATULUI DE 
UTILAJ GREU DIN CLUJ- 
NAPOCA s-a concretizat in 
perioada, care a trecut din acest 
an în executarea unui impor
tant volum de lucrări si. bine
înțeles, în punerea in funcțiune 
a unor noi capacități. Inginerul 
Mihai Tălpeanu, directorul com
binatului. ne-a relatat că. prin
tre altele, a debutat în pro
ducție. cu 8 luni înainte de 
termen, o capacitate de 13 500 
tone otel lichid pe an. la ote- 
lăria 
a fost 
pentru 
getic :
la hala mecanică de montai ge
neral. cel mai mare obiectiv de 
investiții aflat în prezent in 
construcție pe aoeastă plat
formă.

Datorită importantei deose
bite pe care o au lucrările de 
oe această mare platformă in
dustrială. coordonarea activită
ții pe șantier se face, asa cum 
au stabilit comitetul județean și 
comitetul municipal de partid, 
prin analize săptăminale și zil
nice la care participă reprezen
tanți ai constructorilor, proiec- 
tanților împreună cu beneficia
rul și cu unii furnizori de utila
je și echipamente. Eficienta a- 
cestor analize este evidentă. Ele 
au determinat pe constructor să 
intreprindă unele măsuri pentru 
creșterea ritmului de execuție, 
pe proiectant să găsească unele 
soluții mai eficiente pentru re
alizarea investiției, iar ne be
neficiar să se preocupe mai ac
tiv de asigurarea utilajelor teh
nologice. Asa cum remarca in-

ginerul loan Rus. șeful brigăzii, 
de construcții industriale. pe 
șantier a fost atins un grad 
înalt de mecanizare a lucrărilor 
de construcții. Șantierul a de
venit. practic, locul de montaj 
al prefabricatelor realizate în 
baza de producție a trustului. 
Ca și la alte capacități construi
te pînă acum in combinat, be
neficiarul este prezent cu for
mații proprii de lucru. Echipe 
specializate de montai, dotate 
cu automacarale de 12—60 tf. 
cu treilere de 20—120 tf și . alte 
echipamente specializate ne
cesare efectuării montajelor, lu
crează alături de constructori 
la hala de montai general.

în pofida acestor eforturi no
tabile. o serie de capacități 
noi — în special cele pentru 
producerea de utilaj energetic, 
turbine, utilaj tehnologic greu, 
piese turnate din otel — n-au 
fost finalizate la termen.

Nerealizările se datoresc. în 
primul rind. unor cauze care 
nu tin de activitatea propriu- 
zisă a constructorilor si monto
rilor. Este vorba de neasigu- 
rarea Ia timp a unor materiale 
de construcții — cabluri, profile 
etc. — precum si a unor utilaje 
tehnologice care condiționează 
finalizarea lucrărilor. începerea 
probelor tehnologice și darea 
în exploatare a capacităților de 
producție 
zent sînt
utilaje însumînd mai multe zeci 
de milioane lei. întreprinderea 
,.UNIO“ din Satu Mare trebuia 
să livreze incă din trimestrul 
IV 1984 (1 !) un transportor cu 
bandă M 38 si din trimestrul IV 
1985 6 căi cu role neantrenante. 
Dar pe șantier nu au fost pri-

planificate.. în pre- 
nestante la livrare

mite decît o parte din piesele 
componente ale acestor utilaje, 
întreprinderea de utilaje de ri
dicat și transportat din Lugoj 
avea sarcina să execute si să 
livrezev eșalonat pînă la finele 
lunii iuhie 16 macarale pivo- 
tante de 5 tf pentru capacitatea 
de piese turnate din oțel. Maca
ralele au fost livrate eșalonat, 
dar nu pot fi montate pentru 
că prezintă defecțiuni de fabri
cație. care trebuie remediate 
de furnizor. Se pune firesc în
trebarea : cum a fost posibil 
să fie livrate nu unul, ci mai 
multe utilaje cu defecțiuni ?

Unde este răspunderea con
trolului tehnic de calitate. a 
cadrelor de conducere din în
treprinderea furnizoare ? Res- 
tantieri sînt si alti furnizori de 
utilaje : întreprinderea ..Inde
pendența" Sibiu — cu mașini de 
confecționat miezuri in cutii 
calde — și întreprinderea de 
ventilatoare București — cu cen
trale de încălzire cu aer cald. 
Nu au livrat o parte din utilaje
le contractate sau le-au livrat 
incomplet întreprinderea me
canică pentru utilaj metalurgic 
din Baia Mare si întreprinderea 
„Independenta" Sibiu. Din 
această listă nu putem omite 
nici ne beneficiarul de investi
ții. care, deși și-a asumat sar
cina să producă singur o parte 
din utilajele de completare, nu 
a făcut-o integral.

Dar greutățile cu care este 
confruntată activitatea de inves
tiții de pe platforma combina
tului de utilai greu sînt si ur
marea faptului că unitățile de 
construcții hu au executat la
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe prof. Maurice 
Marois, delegat general fondator al 
„Institutului vieții".

Oaspetele a exprimat profunde 
mulțumiri pentru onoarea de a fi 
primit de șeful statului român, pen
tru posibilitatea de a vizita țara 
noastră. El a dat o deosebită apre
ciere concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu referitoare la a- 
părarea dreptului fundamental al 
popoarelor, al oamenilor la viață, 
precum și la rolul științei. pentru 
dezvoltarea și progresul națiunilor.

Prof. Maurice Marois a înfățișat 
activitatea institutului, al cărui obiec
tiv esențial ește de a promova co
laborarea dintre oamenii de știință

al „Institutului vieții" 
in lupta pentru apărarea vieții, re- 
levind că toate acțiunile vizează uti- 

. Uzarea rezultatelor cercetărilor fun
damentale și aplicative în favoarea 
aspectelor globale pe care le implică 
complexitatea vieții pe planeta noas
tră și în univers.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
apreciind activitatea institutului, de
dicată asigurării vieții pe planeta 
noastră, a reliefat că nu există viată 
fără libertate, independență și pace, 
fără respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și alege calea dezvoltării 
sale conform propriilor aspirații.

Președintele României a subliniat 
în continuare că oamenii de știință 
din întreaga lume trebuie să-și spo
rească eforturile în direcția promo
vării unei politici de pace si colabo-

n
înfăptuirii dezarmării. în pri- 

rind a dezarmării nucleare, să
rare.
mul ___ _
acționeze împotriva militarizării Cos
mosului. pentru folosirea științei, a 
cunoașterii în general. în Interesul 

. umanității, al idealurilor de pace și 
progres 
varășul 
că este 
asigure 
științei 
și culturii. pentru 
drepturilor fundamentale ale oame
nilor la muncă, la instruire, la o 
viață liberă și demnă.

La primire a participat Tamara 
Dobrin, președinte al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste.

ale omenirii. Totodată, to- 
Nicolae Ceaușescu a arătat 
necesar ca toate țările să 
condiții pentru dezvoltarea 
și tehnicii, a învățământului 

culturii. pentru respectarea

Permanența spiritului revoluționar
Trebuie să acționăm în așa fel incit să se în

țeleagă bine că procesul marilor transformări revolu
ționare nu s-a încheiat și, practic, nu se va încheia 
niciodată!

NICOLAE CEAUȘESCU
România socialistă se mindrește, 

în prezent, cu înfăptuiri fără pre
cedent. în întreaga sa 
mîndrește 
dernă ; cu 
dezvoltare ; 
al științei, 
rii ; cu edificii impunătoare, ce în
scriu in memoria timpului 
prefaceri înnoitoare din anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Toate aceste în
făptuiri s-au produs prin munca 
rodnică a întregului nostru popor, 
sub înțeleaptă ^conducere a Partidu
lui Comunist 
plex proces 
incetat nici o 
noii societăți.
nici de aici înainte, ci se va inten
sifica. Drumul spre viitor este lumi
nat de ideea-forță a continuității 
procesului revoluționar, a amplifică
rii lui. a manifestării active în gîn- 
dire. in faptele oamenilor. în întrea
ga viată politică, economică 
cială

istorie. Se 
cu o industrie mo- 
o agricultură in plină 
cu progresul neîncetat 

învățămîntului și cultu-
marile

Român. într-un com- 
revoluționar ce nu a 
clipă în anii edificării 
Și care nu va înceta

și so- 
a țării. Această idee, a per

manenței spiritului revoluționar, a 
afirmării lui puternice la nivelul în
tregii societăți 
ideile cardinale 
de tovarășul 
în magistrala 
Congresul al III-lea al educației po
litice și culturii socialiste.

Lumea, in totalitatea ei. a pășit 
într-o nouă etapă a dezvoltării, a 
progresului și civilizației. Societatea 
omenească are. acum. în actuala eta
pă, de rezolvat noi probleme cu pri
vire la căile dezvoltării forțelor de 
producție, la diviziunea internațio
nală a muncii, la raporturile eco
nomice între națiuni. Se afirmă, tot
odată. pe plan mondial, o nouă re
voluție tehnico-științifică. Desigur, 
acest proces, al dezvoltării in con
tinuare a societății omenești, este 
revoluționar. Așa cum sublinia to-

s-a înscris între 
evidențiate pe larg 
Nicolae Ceaușescu 
cuvîntare rostită la

varășul 
marilor 
nu s-a 
încheia

Parte 
în schimbare, societatea socialistă' 
românească și-a impus un ritm 
intens de profunde înnoiri. Un 
astfel de ritm constituie o cerință 
obiectivă, o condiție fundamentală 
pentru progresul multilateral al pa
triei in. actualul cincinal și în per
spectivă. pină in anul 2000. România 
va deveni, așa cum a hotărit Con
gresul al XIII-lea al partidului, țară 
mediu dezvoltată din punct de ve
dere economic și social. La acest 
țel se va ajunge pină in 19SJ0. Apoi, 
pîhă la sfirșitul acestui secol, se va 
integra între țările dezvoltate. Va fi 
tară socialistă îndustrial-agrară mul
tilateral dezvoltată. Aceste cuteză
toare obiective nu se vor îndeplini 
de la sine. Este nevoie ca întregul 
popor să muncească, să învețe, să 
desfășoare o intensă activitate revo
luționară. Dar, mai cu seamă, este 
nevoie de o continuă revoluție in 
conștiințe. în activitatea practică, in 
prospectarea viitorului, pentru a ri
dica munca și viața întregului popor 
la cotele cele mai înalte ale noii 
calități. Din perspectiva acestei cerin
țe. Ia recentul Congres al educației 
politice si culturii socialiste tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia : „Educa
ția si cultura înaintată, revo
luționară, presupune cunoștințe vas
te, multilaterale, in toate domeniile, 
bazate pe concepția revoluționară

Pentru asigurarea unei înalte calități a produselor:

'Nicolae Ceaușescu. procesul 
transformări revoluționare 

încheiat și, practic, nu se vă 
niciodată.
integrantă a acestei lumi 

societatea 
și-a impus 

de profunde

despre lume și viață — materialis
mul dialectic și istorie — pe idea
lurile nobile ale socialismului știin
țific. In asemenea condiții, educația 
poiitică, culturală constituie, ase
menea soarelui, un adevărat astru 
care emană cultură și luminează 
omenirii calea spre noi orizonturi, 
spre înțelegerea originii vieții, a lu
mii înconjurătoare, a dialecticii na
turii și societății, a legilor obiective 
ale dezvoltării economico-sociale".

Dintotdeauna revoluțiile s-au do
vedit a fi 
ale spiralei 
lor, timpul 
viața și-a
esențial cursul. Popoare 
fost cuprinse in procesul 
voluții. animate de mari idealuri, de 
țeluri înalte și idei înaintate, ele 
însele de esență revoluționară ’.

Desigur, problema fundamentală a 
revoluției socialiste, ca de altfel a 
tuturor revoluțiilor sociale, este cu
cerirea puterii politice. Și la noi in 
țară, cucerirea puterii politice s-a 
dovedit a fi un moment deosebit de 
important al procesului revoluționar 
inaugurat de actul Istoric de la 23 
August 1944. Dar revoluția nu s-a 
încheiat în acel moment. Practica 
edificării noii societăți in România 
dovedește că ea se desfășoară in 
continuare. După Congresul al IX- 
lea al partidului s-au produs pro
funde transformări revoluționare, de

momente fundamentale 
istoriei.
a devenit

schimbat.
Sub impulsul 

mai dens, 
în mod 
întregi au 

acestor re-

Adrian VASIEESCU
(Continuare in pag. a V-a)

Implicări creatoare

Foto : Eugen Dichiseanu

PERFECȚIONĂRI NECESARE
ÎN ACTIVITATEA DE METROLOGIE

Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor impune acțiuni ferme, conver
gente, intr-un spirit de deplină conlucrare, 
intre toți factorii implicați in realizarea pro
ducției — de la concepție la control și exe
cuție — folosindu-se din plin metodele mo
derne de lucru, aplicindu-se larg cuceririle 
progresului tehnico-științific contemporan.

într-o serie de materiale extrem de inte
resante publicate în ultimele luni, „Scinteia" 
a pus în discuția specialiștilor un mare nu
măr de probleme referitoare la conceperea, 
implementarea și funcționarea sistemelor de 
asigurare a calității. Pe bună dreptate s-a 
subliniat în articolele respective că funcțio
narea eficientă a unor sisteme de asigurare 
a calității este de neconceput fără suportul 
unei activități metrologice de bună calitate, 
fără posibilitatea de a dispune de informații 
de măsurare corecte, exacte.

Pornind de la aceste realități, în cele ce 
urmează ne vom referi la unele direcții de 
perfecționare a activității metrologice, atit 
la nivelul compartimentelor de metrologie 
din întreprinderi, cit și cu caracter mai ge
neral. la nivel macroeconomic. Considerăm 
că aceste perfecționări și modernizări pre
zintă interes și au devenit actuale nu numai 
din punctul de vedere al cerințelor sisteme
lor de asigurare a calității in activitatea 
direct productivă, ci și din acela al proble
melor ce se ridică într-o serie de sectoare 
in care calitatea măsurărilor condiționează ca
litatea activității : cercetarea științifică, ser
viciile, ocrotirea sănătății, transporturile etc.

Potrivit normativelor în vigoare, compar
timentele de metrologie din cadrul unităților 
economice trebuie să asigure dotarea tuturor 
locurilor de măsurare cu mijloace de măsu
rare adecvate, disponibilitatea acestora prin 

^verificări sau etalonări metrologice și repara-

ții. constituirea stocurilor raționale de mij
loace de măsurare de rezervă, instruirea si 
perfecționarea personalului din subordine, 
ca și a celui care efectuează măsurări in 
procesul muncii, recepționarea noilor mij
loace de măsurare și scoaterea din uz a celor 
uzate fizic sau moral. Se desprinde deci că 
activitatea de metrologie este considerată ca 
un auxiliar al activităților de producție, ca 
o „prestație de servicii", eventual de „con-

sultanță" pentru etapele de execuție și certi
ficare a calității.

Iată însă că apariția sistemelor de asigu
rare a calității a determinat atît pe plan in
ternațional, cit și intr-o serie de unități eco
nomice de la noi din țară adevărate mutații 
in funcțiile compartimentelor de metrologie. 
Ele au fost transformate in participante acti
ve la ansamblul acțiunilor de asigurare a 
calității, începind cu etapele de cercetare și 
proiectare și terminînd cu etapele de exploa- 
tare a produsului. Bunăoară, experiența acu
mulată prin funcționarea sistemelor de asigu
rare a calității a evidențiat că, incă din faza 
de definire a noului produs, este necesar ca 
proiectantul să colaboreze strins cu tehno
logul și cu metrologul, pentru a stabili in 
comun : ce va trebui măsurat, ce cadență și 
ce viteză de răspuns se pretinde din partea 
sistemului de măsurare și în ce condiții vor 
trebui efectuate aceste măsurări.

A defini pentru un viitor produs o carac-

teristică de calitate care nu este măsurabilă 
sau pentru care, la timpul potrivit, nu se 
dispune de mijloacele și tehnologia de mă
surare adecvată înseamnă a crea de la bun 
început premisele apariției unor greutăți ma
jore in procesul de execuție, ale unor litigii 
și pierderi inutile de timp. Or. producția 
modernă impune un permanent dialog intre 
specialiștii din sectoarele de concepție și spe
cialiștii în măsurări, pentru a evita specifi
carea unor caracteristici inutile, nefuncțio
nale, pentru a evita „risipa de exactitate" a 
măsurărilor sau, dimpotrivă, „zgircenia" în 
stabilirea setului de caracteristici ce trebuie 
verificate prin măsurare cu anumite perfor
mante metrologice strict necesare.

Este limpede că. prin pregătirea lor profe
sională și experiența dobîndită, specialiștii 
din compartimentele de metrologie sînt cel 
mai bine plasați pentru a rezolva aceste 
„teme de măsurare". Atunci cind unele din 
aceste funcții sînt asumate de proiectanții 
tehnologiilor de control sau ai metodelor de 
control, compartimentului de metrologie îi 
revine sarcina ca. în etapele de omologare, 
să expertizeze întreaga documentație con
structivă și tehnologică și să examineze dacă 
sint reunite condițiile cerute de „pregătirea 
metrologică a fabricației", cerință obligatorie 
pentru omologarea proceselor tehnologice de 
fabricație (omologarea seriei zero).

De ce 
prezentă 
ale unui 
că foarte

susținem aceasta ? Măsurarea este 
in toate etapele ciclului de viață 
produs. Or. practica a demonstrat 
puține teme de măsurare pot fi rea-

Dr. inq. Ulrjch WIENER, 
cercetător la Institutul Național 
de Metrologie

(Continuare în pag. a IlI-a)

Epoca pe care o 
trăim,[viața, munca și 
realizările poporului 
nostru constituie pen
tru creatorul de azi un 
nesecat izvor de in
spirație. Dar nu numai 
atit. Prin uriașa pu
tere cu care cheamă la 
creativitate in toate 
domeniile, prin excep
ționala densitate do
gind și de faptă care o 
caracterizează, ea de
vine însăși forță gene
ratoare de spirit crea
tor. Marile înnoiri ale 
țării, transformările ce 
au avut loc au impri
mat strălucire și cu
loare unui timp istoric 
in care reverberează 
iele mai alese virtuți 
ale neamului, in care 
își află împlinire ma
rile năzuințe 
deduna 
român, 
toți cei 
penelul 
cu condeiul, in săli de 
teatru și de concerte 
sîntem datori să lăsăm 
celor de azi și urmași
lor noștri mărturii du
rabile ale acestui timp 
eroic și dens în fapte 
de seamă, noi opere 
animate de devota
mentul nostru neclin
tit, de hotărîrea de a 
pune tot ceea ce este 
mai bun și mai curat 
în ființa noastră în 
slujba creșterii și în
floririi artei și litera
turii romanești, spre 
gloria celui mai lumi
nos timp din istoria 
noastră milenară.

Incercînd un bilanț 
cit mai sintetic al ac
tivității noastre artis
tice, aș menționa că 
expozițiile organizate, 
atit ăg numeroase — 
permanență a sălilor

dintot- 
ale poporului 

Iată de ce, noi 
ce ostenim cu. 
sau cu dalta,

de expoziții ieșene si 
a multor așezăminte 
de cultură din tară, in 
unități economice, in 
localități rurale — al
cătuiesc. dacă ar fi să 
le adunăm pe toate la 
un loc. o adevărată si 
convingătoare frescă a 
timpului pe care il 
trăim. Cronica acestor 
expoziții, așa cum a 
fost ea scrisă in sufle
tele noastre — din pă
cate mai puțin si une
ori si nesemnificativ 
in revistele de specia-

1NSEA1NARI
litate, în presa de cul
tură in general — 
pune in evidență dia
loguri vii intre artist 
și beneficiarii actului 
de cultură, dezbateri 
reciproc fructuoase, 
roadele unei vieți spi
rituale fertile. înălță
toare. Acestea toate, 
ancorarea în realitatea 

‘cotidiană, investigarea 
atentă a marilor reali
zări. studiul atent al 
chipului și al trăirilor 
celor ce-și desfășoară 
zilnic, cu dăruire, ac
tivitatea neobosită de 
constructori ai noii 
orinduiri au constituit 
și constituie pentru 
noi motive de pro
fundă reflecție cetățe
nească și artistică.

Unora li s-ar părea 
firesc, poate, ca astfel 
de împliniri să în
demne la satisfacție, 
la mulțumire. Ele nu 
ar fi nejustificate — 
dar care este artistul 
și, mai cu seamă, 
care este revoluționa- 

. rul mulțumit cu ceea 
ce a realizat la un mo-

ment dat si hotărit, pe 
acest temei, să facă o 
pauză, să se mai odih
nească ? Un revoluțio
nar, un artist este un 
om animat de o sfintă 
neliniște creatoare, un 
om a cărui rațiune de 
a fi se numește per
fecționare, se numește 
năzuință continuă spre 
noi realizări, spre noi 
împliniri. Un artist 
revoluționar este, prin 
însuși statutul său, un 
veșnic căutător al per
fecțiunii. Conștiința că 
nu am făcut tot ceea 
ce depinde de noi pen
tru a ne implica mai 
decis, cu o mai mare 
consistență si conti- 
nuitate in viata cercu
rilor de artă plastică, 
in viața de. creație a 
artiștilor amatori, că 
nu am făcut tot ceea 
ce depinde de noi pen
tru atragerea maselor 
in circuitul' major de 
valori, pentru educa
rea lor in spiritul ce
lor mai înalte exigente 
constituie, ea însăși, 
premisa unor necesare 
și rodnice perfecțio
nări ale activității vii
toare.

in acest sens, soco
tesc că atit organisme
le culturale, cit și or
ganizațiile de sindicat 
și tineret, și nu în ulti
mul rind edilii multo
ra dintre localitățile 
noastre, conducerile u- 
nor întreprinderi in
dustriale, mai au multe 
de făcut, pentru esteti
ca traiului nostru coti
dian. Sint nemulțumit 
— și ca artist, dar și
Dan HATMANII

(Continuare in pag. 
a IV-a)
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Puterea colectivului:

NOUL In gîndire, noul în acțiune
Expresia am auzit-o de nenumă

rate ori in marea si puternica 
citadelă muncitorească brașovea- 
nă : „Hidromeoanica" să rede
vină...... Hidromecanica". $i chiar
dacă nu Întotdeauna cuvintele .erau 
rostite ca atare. înțelesul lor l-am 
deslușit din oele spuse ’dșr • -multi, 
foarte multi oameni cu cage nm stat 
îndelung de vorbă despite -preocupă
rile lor -pentru a depăși un moment 
mai dificil din viata inUQPripderii.

— Cum -s-a ajuns la -acest mo
ment de ;ne$joriț, despre’care■ jjetim 
putem- inogpe să-v-arbim la timpul 
trecu’? J .

-Consemnăm. Joarte .Pe -scurt, trei 
răspunsuri la această Întrebare :

© Nicqlae Avdeleanu. strungar, 
.secretar adjunct cu probleme orga
nizatorice ml ftomițetului de partid : 
Am amms aici' prin. ș.tag'ftăre- -Cei cu 
care colaborăm — întreprinderi de 
seamă jdJn „difcțite ramuri ale eco
nomiei naționale — au mers vertigi
nos înainte: Noi n-am făcut la iei. 
în aceste condiții.'.stagnarea n-a în
semnat doar a bate pasul -pe loc._ ci 
și a da înapoi. Era prețul plătit 
pentru -o activitate politico-organi- 
zatorică necorespunzătoare. De aceea 
ne-am concentrat mai iutii efortu
rile asupra folosirii cit mai bune a 
tuturor pirghiilor muncii, de partid.
• Emil Pop. sculer-matrițer, se

cretar adjunct cu probleme de pro
pagandă .al .comitetului de partid 
Foarte multe au depins de o anumită 
mentalitate, de un anumit fel de a 
gindi. In unele secții și comparti
mente se instalase o atmosferă de 
comoditate, se aștqpța mereu să vină 
alții să rezolve problemele de orga- 
Pitagre. de aprovizionare, de întreți
nere a utilajelor. Ne-am dat seama 
că trebuie să acționăm în primul 
rind asupra conștiinței oamenilor.

O loan Mateescu. inginer, noul di
rector al întreprinderii : „Producția 
„Hidromecanicii", ex-trem de diver
sificată și de complexă, cere o orga
nizare dșsăvirșită. o exemplară dis
ciplină tehnologică si a muncii. Or, 
tocmai in aceste domenii se mani

festau mari .neajunsuri care s-au re
percutat asupra îndeplinirii planu
lui. asupra calității -produselor, asu
pra cheltuielilor de- producție. De 
aceea am -început cu mobilizarea În
tregului colectiv, a tuturor forțelor 
■și -capacităților -sale la acțiunea de 
organizare științifică și modernizare 
a producției, la respectarea strictă a 
■tehnologiilor, la întărirea ordinii și 
a disciplinei.

Trei răspunsuri diferite. Trei un
ghiuri de abordare diferite. Trei re
sorturi de acțiune diferite. Dar toate 
indrgptate spre infăptuirea aceluiași 
obiectiv major : redresarea situației 
economico-financiare. reintrarea pe 
un făgaș normal a activității între
prinderii. Adică ceea ce oamenii ex
primă atit de simplu și concis : „Hi
dromecanica" să redevină ea însăși.

Unirea forțelor întregului colec
tiv pentru atingerea acestui tel 
a fost, ideea centrală a între
gii activități de partid desfă
șurate aici. Pentru -aoeasta s-a în
ceput. -metodic, cu îmbunătățirea 
muncii comitetului de partid, a tu
turor organizațiilor de bază, a co
misiilor ,pe probleme, a .activului 
de partid ; totodată, o deosebită 
atenție s-a acordat conducerii și -în
drumării organizațiilor de masă și 
obștești.

Metodele fqloaite ? Cele cunoscute 
și atît de bine verificate de prac
tică (caracterizind insă un stil de 
muncă nou. dinamic, concret. efi
cient). începind cu sporirea -rolului 
organizatoric și educativ al adunări
lor generale de partid .și continuind 
cu -munca -de -la om la -om : pornind 
de la încredințarea de sarcini .con
crete și ajungi-nd la urmărirea con
secventă a indeplinirii lor ; -oggani- 
zind sprijinul. îndrumarea ai con
trolul de partid la .fața locului, -dar 
și un sistem de analiză și evaluare 
„la zi“ a rezultatelor.

— Nimic să nu se mai desfășoare 
la întimplane sau după bunul plac, 
totul să decurgă metodic și bine or
ganizat — iată mecanismul de lucru

.promovat de noi în ultimul tjmp. ne 
spune ing. Emanoil Bilnicu. secretar 
adjunct cu probleme economice.

Cîteva situații și ihtimplări edifi
catoare din viata întreprinderii -pun 
în evidență felul in care oamenii, 
in -calitatea lor de proprietari.. pro
ducători și beneficiari, au pus în 
mișcare și au asigurat funcționarea 
acestui mecanism. ,

Doar cu un an In urmă, la tur
nătorie. un loc fierbinte și la 
propriu și ta figurat, „deoarece 
„de aici pornește ' >totul“ — comen-

VIAȚA DE PARTID

la „Hidromecanica"-Brașov

zile se mai făceau in pripă, telefo
nic : „Toarnă-mi și mie" cutare sau 
cutare piesă. E lesne de ințeles 
cane erau urmările unui asemenea 
„sistem". Astăzi, turnătoria lucrează 
pe bază de comenzi bine fundamen
tate. pe bază de grafice stabilite în 
funcție de cereri și priorități, pe bază 
de noi procedee și tehnologii. Si de 
ordine. Și de disciplină. Urmarea ? 
In august 1986 se turnau 4—5 tone 
Pe zi. In august 1987 s-a ajuns la 
20 de tone.

—• Adăugați reducerea rebuturilor, 
prin respectarea strictă a rețetelor 
de turnare, buna centrare .a miezu
rilor. atenția acordată fiecărei piese 
conform datelor tehnice stabilite, 
completează electronistul Gheorghe 
Braga, secretarul (Organizației de 
bază nr. 2 de la -turnătoria de fontă. 
Promotorii noului Si ai disciplinei ? 
Muncitoarele Maria Toncu si Szas 
Piroșca. inginerul loan Piroș. secre
tar cu probleme economice, maiștrii 
Stan Răvo.iu si Nicojae Toader. Iu
lian Maglaviceanu. secretarul orga
nizației U.T.C,. și multi alții.

Tot cam cu un an in urmă. în sec
ția a- doua, transmisii hidraulice, una 
■dintre- cele mai Importante finind 

.Seama'de profilul întreprinderii, se 
'înregistrau restanțe mari la produc
ția firieă. neajunsuri in ritmicitate, 
consumuri depășite de metal com
bustibil și energie. Alături de ve
chile mașini și pe vechile structuri 
organizatorice, fuseseră amplasate 
„Ia nimereală" mașini noi, ultramo
derne, care — în aceste condiții — 
r.u dădeau nici pe departe randa
mentul dorit.

— Noul din tehnică nu se împă
ca cu vechiul din gindire și organi
zare — este Ideea pe care o argu
mentează cu multe fapte și date teh
nologul Petre Graef. secretarul .co
mitetului de partid din secție, lă
cătușul Rodica Doncs. secretar al 
organizației de bază nr. 12. și -subin- 
ginerul Lucian Florea. șeful secției.

— Ce s-a întreprins ?
— S-au .analizat și modificat flu

xurile tehnologice, s-au organizat 
noi linii de fabricație. s-au promo
vat raționalizări și metode noi de 
muncă, s-a trecut la evidenta strictă 
a consumurilor, la un sistem sever 
de economii.

— O adevărată ofensivă a nou
lui 1

—r Desfășurată pină în cele mai 
mărunte aspecte. De fapt, „mărun
te" e un fel de e spune. Aveam în 
secție căi de acces .cu gropi, aglo
merate cu piese și deșeuri, care pa
ralizau orice mișcare. Și mai aveam 
patru magazii de materiale cu 10 
magazineri care se încurcau unii pe 
alții, birocratizînd fluxul aprovizio
nării. Acum căițe de acces -sint bune 
și există o singură magazie, cu un 
singur om. care asigură o aprovizio
nare corespunzătoare necesităților, 
în locul celor ti*ei magazii desfiin
țate s-a amenajat o microcantină a 
secției, de care oamenii sînt -deose
bit de mulțumiți.

— Rezultatele concrete ale întregii 
reorganizări ?

•— Producția fizică a crescut cu 
peste 25 la sută, s-au redus consu

murile — nu cit ar trebui, dar s-au 
redus — calitatea s-a îmbunătățit 
substanțial. Acum situația e cu to
tul alta.

îndrăznim o observație :
— ■Situația e cu tot-wl alta, dar oa

menii sînt aceiași care™
— Aceiași și nu prea, -ne întreru

pe Petre ‘Graef. Să nu uităm că la 
începutul acestui an au avut loc 
adunări de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile de partid. în noul 
comitet și in -noile birouri ale orga
nizațiilor de bază au fost aleși comu
niști destoinici. Multi dintre ei au 
absolvit in -ultimul timp școli de 
partid, revenind în secție cu o pri
vire mai proaspătă și mai exigentă. 
Si încă ceva : asa cura, pe bună 
dreptate, subliniază secretarul gene
ral al partidului, orice schimbare 
trebuie să înceapă cu schimbarea 
concepției, a modului de a gîndi și 
de a Acționa. Așa am procedat noi. 
întreaga noastră muncă de partid a 
-impulsionat acest proces și e firesc 
ca rezultatele să fie -pe măsurii.

într-adevăr, schimbarea în bine, 
Atit de necesară, .este acum vi
zibilă în întreaga întreprindere. 
Rezultatele sînt argumentul cel mai 
convingător. In primul semestru din 
acest an. productia-marfă a fost cu 
36,1 la sută mai mare decît în ace
eași perioadă a anului trecut, iar 
indicele de utilizare a mașinilor a 
■crescut de la 74,6 la sută la 90 la 
sută. In același răstimp, planul la 
export a fost îndeplinit in proporție 
de 163.3 Ia sută, fapt care spune 
multe despre calitate și competitivi
tate. A crescut semnificativ contri
buția întreprinderii la realizarea di
feritelor programe prioritare ale 
țării. începind cu oel nuetearo-elec
tric.

..£>i astfel, asa cum doresc toți 
oamenii de aici. „Hidromecanica" 
redevine.........Hidromecanica". Prin
munca fără preget, plină de răspun
dere, a colectivului. Prin eforturile 
sale unite.

Gh. ATANASIU

Promisiuni neonorate in producția de sucuri naturale
în „Scînteia" nr. 13539. 13:582 și 

13 691 de anul trecut se abordau 
unele probleme privind producția, 
calitatea și aprovizionarea cu sucuri 
naturale a populației. Ce semna
lam ? Pe scurt, faptul «ă în majo
ritatea județelor și orașelor țării 
aprovizionarea punctelor de desfa
cere cu sucuri continuă să fie nesa
tisfăcătoare — și cantitativ și din 
punct de vedere al ;gamei sorti
mentale, ca și al calității aceștora. 
Se sublinia faptul că nu lipsa uti
lajelor .șiip a materiilor prime con
stituie cauza acestei situații, ci slaba 
preocupare a conducerilor unor în
treprinderi producătoare și comer
ciale. a altor factori pentru onora
rea integrală a solicitărilor popu
lației. SI iață că. in perioada care 
a trecut, mai bine de un an de la 
articolele publicate, se constată că 
în multe județe, ca și în Capitală, 
revirimentul așteptat și necesar în 
producerea și desfacerea 
nu se face încă simțit.

Măsurile ..........
Programul pentru dezvoltarea pro
ducției ele 
1986—1990 
cererii de 
și. 
pe

sucurilor

concrete prevăzute în
pe perioada 
întîmpinarda 

a populației 
bazează atit 

resurse va-

-sucuri 
vin in 
.consum 

fapt .esențial, se 
existența -unor, ...

riate de materii prime de .bază 
struguri. „------ ‘
flori de o mare bogăție sortimen
tală. cit

mere. tomate, plapte și

taîă. cit si pe .existența unor capa
cități de producție si. nu in ultimul 
rind. a unor -rețete și tehnologii bine 
puse la punct de cătr.e cercetătorii 
și specialiștii din tara poasțră. Și, 
totuși, de la începutul anului .pină 
la 15 august a.c., din planul de 676 
milioane litri de sucuri -nu s-au 
realizat decît 4.24 milioane, adică 
62,7 la sută din cantitatea stabili
tă. Deși s-au creat unele sortimente 

_ din combinații de sucuri și substțințe 
în exclusivitate naturale : Co
druț. Rooola, Brifcor. Bem-bem, 
Mentola. Vitiș. Flores — in to
tal peste 40 de sortimente omolo
gate — acestea apar sporadic sau 
deloc in magazine ,și chioșcurile de 
răcoritoare.

DE CE APAR GOLURI ÎN APRO
VIZIONAREA UNITĂȚILOR DE 
DESFACERE ? La această întrebare, 
ca și la o alta privind gama sor
timentală redusă de sucuri natu
rale. am cerut părerea tovarășului 
Gheorghe Boeru. director în Minis
terul Comerțului Interior. „în pri
mul rind — ne răspunde interlocu
torul — pentru că. și jn acest an. 
cantitățile planificate pentru fondul 
pieței ntg au pu-tuf fi contractate jn 
întregime cu unitățile producătoare 
din județe. Sint situații cind planul 
de producție nu 6e realizează -din 
cauză că liniile sau secțiile respec
tive n-au fost date in funcțiune : la 
Riuceni — Vilcea. din aceasta cauză 
n-am putut con-tracta șase milwaite 
si jumătate litri de 6ucuri natura
le, la Zagna-Vădeni. județul Brăi
la — șase milioane litri, la Rm. 
Sărat — .4.5 milioane litri, aceeași 
situație exislind șj ,1a Arad. Bilior -și 
în alte județe"- Sn același timp, 
oricît de -paradoxal ar părea, trebuie 
spus că nu sînt contractate de către 
upitățile comerciale njci toate can
titățile. de sucuri naturale oferite de 
prtoduțji.toiri. „Asesteftea iituațj.i se 
dator.esc distantelor .mari dintre uni- • 
tățtile producătoare și marile - oenti» 
de consum — • tine să ne explice 
interlocutorul. în cazul I.P.i.L.F. 
Tecuci, spre exemplu, s-au contrac
tat doar 1,6 milioane litri țîentfu 
consumul local. fată de ofer
ta de peste opt milioane litri, 
din cauza, distanței de circa 80 km 
pînă la Galați — principalul centru 
de consum. Din aceeași cauză, la 
I.P.I.L.F. Calafat, aflat la circa 
100 km de Craiova, din 6.6 milioane 
litri, rit s-a planificat să se pro
ducă. au fost coptractate doar două 
milioane litri".

Desigur, ar fi de disputat mai mult 
despre amplasarea capacităților d.e 
acest fel : aproșpe de consumatori 
— cu mărirea distantei de aducere a 
legumelor, si fructelor «— sau aproa
pe de bazinele horticole, cu mărirea 
distantei de transportare a prepara
telor. Oricum, trebuje luș.te in seamă 
aspectele ce țin de eficiența econo
mică. de reducerea cheltuielilor și a

timpului de transport, ca și de fap
tul că unele unități producătoare 
nu livrează cantitățile planificate. 
Dar și intr-un caz și în altul, cei 
ce sint păgubiți sînt în primul rind 
beneficiarii ;sucuril<*r : cetățenii 
Iată de ce considerăm că dile
ma -trebuie rezolvată — și încă 
urgent — de către reprezentanții 
Ministerului Industriei Alimentare, 
unitățile .producătoare, organele de 
zesort ale Ministerului Comerțului 
Interior și. de ce nu, și unitățile 
de transport. Important este să se 
găsească soluții rezonabile care 
asigure 
zio narea 
nilor cu întreaga 
ca nti tate de sucuri 
naturale plan-ifi-

. cată. în 
privință 
că 
faptul -că în unele 
din unitățile si
tuate periferic sau 
la distante mari 
de centrele de 
consum .— Cărei, 
Tr. Măgurele, Riu- 
reni. ’Vălenii -de Munte etc., ocolite 
la contractare de către -reprezentan
ții comențului. urmează să fie in
stalate noi linii de îmbuteliere a 
sucurilor. Să fie o întîmplare sau o 
lipsă de coordonare între oele două 
sectoare — producție

Desigur, faptul că 
cadrul a 14 ministere 
centrale produc sucuri 
Ministerul Industriei 
Ministerul Agrieuiturii. 
Comerțului Interior. CENTROCOOP 
etc. ■— poate constitui un factor 
favorizant al bunei aprovizionări, 
di-vensitătii și calității producției. Cu 
o condiție : să se asigure coordona
rea unitară a întregului proces de 
dezvoltare a noilor capacități de 
producție, a producției însăși, ca și 
desfacerii produselor. Cu alte cuvin
te să se asigure aplicarea fermă a 
prevederilor 
dezvoltarea
Or, 
după etan 
tele 
punde în calitate 
principal Ministerul Industriei Ali
mentare (Trustul de eonserve șl 
sucuri răcoritoare) — este insufici-

entă. cu multe neconcordante pe 
filiera producătbr-desfacere-consu- 
mator.

aprovi- 
cetățe-

aoeastă 
nro-voa- 

ned-umeri-re

tocmai

și desfacere ? 
unități din 

și organisme 
răcoritoare — 

Alimentare. 
Ministerul

-Programului pentru 
producției de sucuri, 

această, conlucrare, 
o demonstrează fap-

amintite — și de care răs- 
de coordonator

SPRIJIN MAI LARG INIȚIATI
VELOR. Problema mai bunei coor
donări unitare, pentru infăptuirea 
Programului pentru dezvoltarea pro
ducției de sucuri rezultă si din multe 
alte situații. Să amintim doar trei 
dintre acestea.

1. I.P.I.L.F. Calafat a propus din 
proprie inițiativă patru sute tone de 
suc de morcovi cu mere — suc vi- 
taminic de excelentă calitate. „Vrerțt

să -oferim cetățe
nilor o 
bună băutură vi
tamin ică și ținem 
să demonstrăm că 
sîntem in ștare 
s-o produaem la 
scară industrială 
— ne spunea di
rectorul unității, 
Ni.c.olae Păun. Nu
mai că...“. Numai 
că es,te insufi
cientă materia 
Primă de bază, 

adică morcovii. Este evidentă nece
sitatea unor acțiuni unitare a facto
rilor de resort din Ministerul Indus
triei Alimentare, Ministerul Agricul
turii. împreună cu reprezentanții co
merțului. Sugestia de a ..se cultiva 
morcovi din soiuri bogate in caroten 
pe suprafețe delimitate cu această 
destinație ni- se pare dempă de luat 
în seamă.

2. Un raid făcut prin ■ magazine 
alimentare, eo-fetăril si alte unități 
de desfacere situate pe mari artere 
de circulație din Capitală — Ștefan 
ce! Mare. Co-lentina. Dorobanți. Gri- 
viței S-a. ■— .arată că aprovizionarea 
cu sucuri naturale prezintă ace
leași neajunsuri ca și în anii trecuti. 
în Capitală a fost luată măsura ea 
o serie de chioșcuri neeor-espunză- 
toare să fie desființate. O măsură 
bună, dar care nu a fost compensată 
cu măsuri pentru asigurarea bunei 
desfaceri a sucurilor naturale. Se 
discută despre modernizarea -unor 
asemenea chioșcuri. Este adevărat, 
sint necesare to nete funcționale și 
estetice, cu «pății pentr-u sticle și 
posibilități de răcire, cu umbrare 
strict necesare. Numai că asemenea 
tonete există, dar în loc să se afle

toarte

în punctele aglomerate unde cererea 
de sucuri e mare și permanentă, ele 
au zăcut luni de zile — și nu e 
vorba de o bucată sau două, ci de 
cîteva zeci de bucăți — în depozitul 
de legume și fructe Berceni.

3. Este adevărat, în -ceea ce pri
vește cantitatea de sucuri concen
trate pentru fondul pieței, aceasta a 
crescut de la două mii tone in 1985 
la șase mii tone in 1986, urm.înd să 
depășească opt mii tone jn aces.t an. 
Iar prin intrarea în funcțiune a noi 
linii de fabricație de mare capacitate 
să se ajungă la 14-000 tone în 1990. 
Cantitățile de sucuri naturale con
centrate cane au fost contractate 
de comerț în acest an sînt aproape 
duble ,.față de prevederile planului, 
ceea ce atestă preferințele cetățeni
lor fată de aceste produse. Ase
menea concentrate au avantaje 
încontestabiile : o durată -de con- 
seresfelitete mate, aiu-ngi nd la 
6—12 luni, ceea ce reduoe de trei- 
patru ori volumul de transport' și 
numărul de ambalaje. In același 
timp respectivele produse .puțind fi 
■permanent la indemina cetățenilor 
acasă. Dar ceea ce s-a făcut este 
doar un început : sucurile concen- 

■ trate trebuie produse intr-o gamă 
mai largă și puse în vînzare în 
cantități sporite atit pentru unitățile 
alimentației publice, cit și pentru 
consumul acasă al oetățenilor.

Concomitent cu soluționarea unor 
probleme de fond în domeniul pro
ducției si desfacerii trebuie asigu
rate cu maximă receptivitate și ope
rativitate cantitățile si sortimentele 
de sucuri naturale în toate unită
țile de desfacere pentru a satisface 
cit mai repede cerințele consuma
torilor. Analizele repetate efectuate 
la nivelul conduoerii unor ministere 
cu sarcini în acest domeniu se cer 
urmate de măsuri practice, opera
tive pentru organizarea mai bună a 
producției, transportului și desfaoe- 
rii. Și mai este -necesară o rapidă 
schimbare de optică în sensul că 
sucurile naturale, sub nici un mo
tiv, nu pot fi socotite -o -problemă 
secundară, ele fiind «solicitate si tre
buie să se afle la îndemîna cetățe
nilor în .toate .aiiotimpuriie anului-

In parcul Drumul Taberei din Capitala
Foto : Eugen Dichiseanu
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O cerere mai PUfin 
obișnuită a repus .pe 
rol dosarul numitului 
Ciobanu Zaharia. Con
damnatul și-a recapi
tulat .conturile care 
l-au adus în justiție 
și ,s-fl găsit creditorul 
unor obiecte ca '■ 2 
chiuv.ete. un rucsac. 19 
caiete dictando, 3 genți 
frigorifice... Lucrurț 
salvate de la confis
care, dintr-un sorti
ment mai larg și mai 
divers, conținîncl : o- 
glitfZi de baie, ștergă- 
toare de tălpi, preșuri 
auto, prosoape — ,.a- 
tenții" cu care repre
zentanții unor unități 
economice încercaseră 
să-i pîșțige bunăvoin
ța, in calitatea lui de 
magaziner Iz. stația 
C.F.R. „Titan".

„Am ștrins banf 
mină de la mjnă și-am 
cumpărat inculpatutui 
bucăți de pluș, pentru 
a ne repartiza trajis- 
conteinere. ea să pu
tem expedia produse
le întreprinderii către 
beneficiari. Nu-i dă
deam — nu ne dădea" 
(B.M.. primifpr-distri- 
buitor la „Tesătoriile 
reunite"), ,,1-am dat 
cupoane textile pen
tru a ne asigura trans- 
conteinere. Le-am
eumpărat dfn oraș cu 
400 de lei. jumătate 
am plătit, eu, jumăta
te tovarășa directoa
re". (F.R., tehnician la 
„Flamura roșie"). 
„Cind eu îi solicitam 
un transconteiner, el

Îmi cerea un termos, 
în total i-am dat 6—7 
termose". (D. Șt., mer
ceolog la „Metaloglo- 
bus“). „Am iuat pro
dusele dip vitrina de 
mostre. Inculpatul 
mi-a cerut să îi dau 
ceva pentru a nu crea 
greutăți in transport". 
(B.J., economist la 
„Miraj").

Este revoltătoare, 
ește incalificabiiă a- 
cedsti postură a unor 
oameni ajunși in si
tuația să ia din 
propriul buzunar și si 
facă chetă, să 
vitrina cu 
pentru a clinti 
sa indiferență, 
dreptul reaua-voință a 
cuiva, pentru a ani- 
hi.la nu seaca obtuzi
tate. ci .o formă de re
zistentă vecină cu 
șantajul, obsedați să 
sensibilizeze un indi
vid pentru care inte
resele lui meschine 
erau mai- presus decît 
îndatoririle de servi
cii, „ffu-i dădegm -- 
nu rezolva", de parcă 
respectivele containe
re erau bunul lui, pro- 
prietateA sa personală!

Cu toate că penibi
lul compromis avea 
pretexte majore, de 
certă importanță epo- 
nomică si socială — a- 
provizionarea unități
lor sau livrarea pro
duselor către benefi
ciari deci, in ultimă 
instanță, soarta pro
ducției — pot fi oare 
„disculpați" cu totul,

desjcuie 
mostre, 
nu cret
ei de-a

o-

din punct de vedere 
etic, cei ce au sub
scris la asemenea 
practici 7 Unii moti
vează că „așa era
bpțgjyl", că fără ase
menea ofrande „nu se 
descurcau". Dar oare 
gradul de extindere a 
metehnei scuză com
placerea în apele ei 
tulburi 7 Oare us-urin-

stina lui Zaharia. si 
nici contractele căii 
ferate, oile lui ! Cre
deau oare toti acești 
oameni serioși că nu 
se poate găsi ac de 
cojocul unui astfel 
de individ care, pen
tru a ,.consimți" să-și 
îndeplinească obliga
țiile de serviciu, pen
tru a .-binevoi" să

tin E.C.M. a Regiona
lei C.F.R, București. 
Care a comunicat jus
tiției, prin mai multe 
adrese oficiale, o in
formație stupefiantă ; 
„Repartizarea 
containerelor 
beneficiari i 
de către

„Nu-mi dă, 
nu-i dau!“

ța de a subscrie la 
astfel de practici, gra
ba de a onora aseme
nea pretenții, contrare 
eticii și legii, nu în
seamnă a contribui la 
consolidarea lor 7 De 
ce să li, se fi părut 
mai simplu — dacă de 
corectitudine nu-șt pu
neau problema — să 
se zbată să intre în 
gratiile magazinerului, 
.să «e roage, să facă 
temenele, să-i cum
pere și să-l cumpere, 
în loc să adopte o ati
tudine fermă, să-l 
pună în fata obligații
lor impuse prin con
tractele de transport, 
să-.i anunțe superio
rii ? ' Că doar termi
nalul „Titan" nu era •

respecte legea, trebuie 
să primească atenții șl 
ofrande 7

Numai prin unanimă 
fermitate se pot con
tracara metehne de 
felul celor descrise. 
Dar să nu oprim tirul 
exigenței in acest 
punct. Dacă acei re
prezentanți de unități 
pregetau să adopte O 
atitudine principială, 
acest fapt se datora 
oare numai slăbiciunii 
lor 7 Ce sanse de suc
ces ar fi avut in cazul 
dat inițiativa de a 
rupe lanțul slăbiciuni
lor 7 In loc de răs
puns, cităm din cores
pondența expediată 
instanței de către Di
vizia comercială, sec-

i tratis- 
pgntfu 

se face 
___ formația 

-Plan-", „numitul Cio
banu Zaharia neavi'nd 
asemenea atribuții?; 
„el nu a primit nici o 
dispoziție scrisă sau 
verbală (...) privind 
repartizarea transcon- 
țeinerelor".

Ce să mai înțelegi, 
ce să mai crezi 7

In primul rind. 
iese că, asemenea 
C.Z., oricine de la gara 
respectivă putea să 
facă ce-i trecea prin 
cap. șă-șj aroge ce a- 
tribuții poftea si să și 
le îndeplinească după 
cheful și calculele sale 
personale. Nu conta că 
dispunea sau nu de 
anumite .atrfltuții, con
ta simplul fapt că pu
tea răspunde la un te
lefon. Iar răspunsul 
lui era mai tare decît 
regulamentele. mai 
tare decît contractele 
economice, mai tare 
decît menirea existen
ței acelei unități de 
transport. Mai reiese 
că o serie de alti 
funcționari — com
partimentul planifi
cării adică — păreau 
să lucreze fără rost, 
din moment ce pro
gramările și repartiză
rile gindite de dinșii

re- 
lui

erau anulate în fapt 
de un ins oarecare. 
Dar cei mai mult sur
prinde bizara putere a 
magazinerului de a-si 
impune — iu pofida 
linsei de împuterniciri 
— „stilul" său. în con
trast eu „stilul" care, 
vrem să credem, îi ca
racteriza pe colegii săi 
de muncă, stilul bună
voinței și corectitu
dinii.

Se adeverește, o dată i
fn plus, că climatul de }
ordine, disciplină, le- 
galitate nu se reali- i
zează de ia sine. Nu ’
se formează prin sim- 4
Pla existență a unor '
exemple bune. Nu se ț
asigură doar prin pon- r
derea oamenilor cin- '
știți. E suficient un 4
ins cu apucături rele l
ca să anuleze, fie și ț
numai în parte, con- l
duita onestă a multor '
altora. Ca să nu se în- 4
tîmple așa este nevoie 
,de ceea ce numim fer- ț
mitate. Pe care o asi- i
gură conducerea fie- J
cărui loc de muncă, 
factorii cu atribuții e- i
ducaționale. *

Altfel, iși fac loc, se i 
înrădăcinează și pros- î 
peri — un timp — indj- 
vizi pentru care înde- i
plinirea obligațiilor de *
serviciu depinde de i
damigeana, de bădiți ,
sau de plic, după in- ț
fanta morală a șperțu- t
lui — „nu-mi dă, nu-i ’
dau !“. 1
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Serqiu ANDON

Pe Litoral, vreme favorabilă pentru turism
Oficiile județene de turism și 

I.T.H.R. București oferă populației 
numeroase posibilități de petrece
re a vacanței în formule atractive și 
la tarife reduse. Astfel, se orga
nizează : excursii cu trenuri spe
ciale pe perioade determinate 
de solicitanți; excursii de oe Li
teral .pe Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, in Delta Dunării și

la alte obiective turistice dobro
gene ; plimbări cu vaporul pe 
mare, partide de pescuit. întreceri 
sportive, spectacole de divertis
ment.

De la oficiile județene de tu
rism ș.i I.T.H.R. București se pot 
obține teii te informațiile necesa
re. cit și bilete .pentru odihnă cu 
.«ejur de 12 zile.

CITITORII NOȘTRI, 
CORESPONDENȚII NOȘTRI

Rod bogat al inițiativei cetățenești
A intrat în practica biroului exe

cutiv al Consiliului popular orășe
nesc Săveni, județul Botoșani, a de- 
putaților, să se afle -intr-un continuu 
și permanent dialog cu cetățenii 
orașului. Folosind forme și mijloa
ce .ale democrației muncitorești re
voluționare, adunările cetățenești 
care se desfășoară trimestrial (sau 
ori de cite ori este nevoie) in cele 
21 de circumscripții orășenești, în
tâlnirile permanente ale deputați- 
lor cu oamenii muncii din indus
trie, transporturi, din sfera servi
ciilor, primăria orașului a inițiat, 
organizat și -condus dialoguri cetă
țenești care au vizat buna gospo
dărire a localității, participarea oa
menilor. in conformitate cu preve
derile l-egale, la realizarea unor 
obiective economice, edilitar-gospo- 
.dărești. la asigurarea unui .climat 
de ordine și com-portament civic 
corespunzător cu normele eticii și 
echității socialiste. Aceste acțiuni 
s-au desfășurat in colaborare cu 
organele și organizațiile de masă și 
obștești, sub egida F.D.U.S. Sint 
astfel de evidențiat acțiunile din 
cadruî sfatului bunilor gospodari — 
Prilej -de a se discuta unele soluții 
edilitar-gospodărești. S-au făcut 
propuneri care au ®i fost materia
lizate sau «int în curs de aplicare. 
Rezultat concret ; s-au intreținut și 
amenajat peste 21 000 mp spaț-ii 
verzi, s-a construit o seră de flori 
pe o suprafață de 600 mp, s-a ame
najat, in centrul orașului, spațiul 
geometrico-floral „Gmagiu păcii", 
a fost dat in folosință un modern 
■teren de joacă pentru copii, in 
cartierul Dr. Clucă. Cu participarea 
cetățenilor, prin contribuția in 
muncă, «-au întreținut peste 35 000 
mp străzi, s-au reparat și cșcisteuit 
50 de poduri și podețe, s-au im- 
prășftia.t peste 1 600 tone piatră -de 
■riu. A in.cepu-t amenajarea locului 
de agrement Dealul Mare, cu con

tribuția cetățenilor și a unităților 
comerciale. De asemenea, s-au fă
cut modernizări la baza sportivă 1 
Mai a orașului. Ca reflex ăl dia
logului permanent pe linia valori
ficării materialelor refolosibile, s-au 
colectat 120 tone fier vechi, 46 tone 
sticlă, 4 tone hirtie. Rentru, a in
stitui o stare de întrecere iijtre uni
tățile economice din o.rpș, pe linia 
realizării sarcinilor dti plan și a 
bunei gospodăriri, -s-a inițiat dialo
gul muncii și hărniciei. De aseme
nea, locuitorii .orașului au propus 
fprin intermediul rubricii ,,Cetățe
nii ^propun", difuzată de -centrul, de 
radloflcare) organizarea unor acti
vități de prestări servicii care să 
se desfășoare pe lingă consiliul 
popular al orașului. Așa a luat 
ființă o secție de croitorie, care 
funcționează cu bune rezultate. Nu 
de mult, tot la propunerea cetățe
nilor, în orașul nostru s-a i-nfiibtat 
o secție de prelucrări metalice ; -ea 
realizează o producție de circa 
200 000 lei lunar. Perițru -că sîntem 
oraș agroindustrial, primăria a in
stituit sfatul crescătorilor de -ani
male. în urma discuțiilor s-au' gă
sit soluții și, astfel, -planul 
la contractări și livrări bovine 
a fost indeplin-it in proporție -de 116 
la sută, la oyin?.del08 la-suta, la 
miei de sută la sută, iar la lapte 
de oi de 182 la sută. Recent, primă
ria orașului, pentru a întări legătu
ra cu circumscripțiile electorale, a 
înfii-intat in asociațiile de locatari 
căsuțe poștale ale cetățenilor pentru 
propuneri, reclam.ații și sesizări pe 
linia activității e.dilitar-gospodărești 
și moral-cetâițenești. Dialogul ce- 
tățeni-primărie jn orașul ' nostru 
est® dinamic, operativ, eficient.

«
Viceslav POPESCU ‘ 
vicepreședinte al consiliului-'popular, 
orașul Săveni, județul Botoșani

Colectivul concepe, propune, 
realizează

Ca activist sindical mă aflu b- 
proape permanent jn ri-ndul unor 
colective de muncă din unități eco- 
nomioe și instituții din munici
piul Ploiești și județul Prahova. 
In -calitate de corespondent volun
tar al ziarului „Scinteia", am scris 
despre preocupările acestor oa
meni, despre angajarea lor plena
ră pe frontul muncii, despre reali
zările lor actuale si proiectele de 
vijter.

Rindurile de fată au ca obiect 
unele propuneri formulate de oa
menii muticii in cadrul sistemului 
larg al democrației noa-s-ire socia
liste țadunari generale, adunări 
oetățenești, sesiuni ale consiliilor 
populare, „Tribuna democrației" 
etc.), jMop.uneri și sugestii prin 
care autorii lor -contribuie la înde
plinirea sarcinilor economice, ia 
gospodărirea șl -înflorirea localită
ților in care trăiesc și muncesc. 
Iată, de pildă, propunerea mineru
lui Gheorghe Drăghici de la aba
tajul 522 .al minei Filipeștii de Pă
dure referitoare la „scurtarea ben
zii de transport pe planul 531", 
prin aplicarea căreia a crescut 
substanțial producția de cărbune.

Recepție
Mare ne-a fost bucuria intrării 

noastre in casă nouă. Multi dintre 
locatarii mutați în 1982 in aparta
mentele din blocul 63, sțgada Eru- 
mușan-i nr. 7, sector 4. eram veniți 
din zonele unde urma să „crească" 
un nou și frumos cartier bueu- 
reștean. Eram fericiți că am scă
pat de oasele vechi și insalubre 
în -care locuisem. Speram ca in 
noua locuință să ne bucurăm de 
un confort deplin, civilizat. .Bucu
ri® noastră msa nu a durat prea 
mult. Deoare-oe, in iureșul mutării, 
blocul a fost preluat de I.C.R.A.L. 
Berceni cu multe deficiențe. Unele 
,din ele Je-am refăcut pe cheltuia
la noastră in acești .ani. Altele au 
rămas să le remedieze constructo
rul, îutrucit pe noi ne depășeau. 
Epwmerăm -doar două din ele. Prin 
terasă, ,apa șra infiltrat în multe 
apartamente,, degnadîndu-te. alun
gind pe scări pină la etajul 3. Da
torită unor lucrări neterminate la

Pe scurt,

Sau cea a inginerului Marin Mus- 
calu, șeful atelierului utilaj pom- 
plex de la întreprinderea. „1 Mai" 
din Ploiești, privind introducerea 
unui „sistem tro'leu-car' eu efecte 
directe in creșterea productivității 
muncii și reduoerea consumului .de 
carburanți. în memorie' îmi stă
ruie, de asemenea, acțiunile des
fășurate pentru valorificarea judi
cioasă a propunerilor in. cadrul 
inițiativei „Contul de economii al 
grupei sindicale" la întreprinderea 
de anvelope „Victoria'" Florești, 
un.de, in aoest an, s-au Jm-regi-stait 
ții aplicat numeroase sugestii și 
propuneri -care au -dus lă obținere.a 
unor importante economii de mate
rii prime, materiale, combustibili 
și energie. Una dintre acestea, de 
exemplu, „montarea unor lămpi eu 
neon la mașinile de confecție", 
propusă ș-i aplica’tă mai întîi la 
uzina veche -de colectivul secției 
anvelope radiale, a fost generali
zată în întreprindere.
Daniel COMANESCU
activist sindical, Consiliul județean 
al sindicatelor Prahova

formală...
instalația sanitară, subsolul es-te 
permanent inundat. Degeaba am 
insistat pe la ușile I.C.R.A.L.-ului 
și alte constructorului. In răspun
surile date verbal, eram pasați 
de la o întreprindere la alta. 
I.C.R.A.L. —ul ne trimitea la con
structor, în.trueit era de datoria lui 
să remedieze oe n-a făcut la vre
me, adică -pină la recepția finală, 
iar oonstruclorul ne trimitea la 
IX7.R.A.L.. într.ueît blocul fusese 
reoepționat sub semnătură, chipu
rile. fără deficiențe- Așa că un 
bloc nou î.noepe să se degradeze 
din neglijența unor lucrători su
perficiali, care au semnat un act de 
prel.uare -cu ochii închiși. Prejudi
ciali insă din această dispută am 
rămas noi. Este normal ? ’
COMITETUE ASOCIAȚIEI 
LOCATAB1LOK
blocul 63, strada Frumușani nr. 7 
București, sectorul 4

din scrisori
• Invitație Ia drumeție. în pitorescul peisaj de sub Piatra Craiului 

a fost redată circuitului turistic cabana Brusture!. Supusă unor lucrări 
de reconstrucție și modernizare cabana propriu-zis.ă, împreună cu cele 
două eorpuri-anexă și căsuțele din jur au o capacitate de cazare de 80 
de locuri. (Florea Tjstuleasa. tehnician. Pitești) » Tot pe scări, pe lingă 
lift ! Meșterii întreprinderii „Ascensorul" — București au executat la 
sfi-rșitul lunii mar a.c. — și vă rog să ne credeți că nu pe degeaba ! — 
lucrările de reparații la ascensorul blocului 444. jn care locuim. După 
eîteva ore de funcționare insă, liftul a rămas imobilizat, poveste car# se 
repetă de atunci eu o precizie demnă de o cauză mai bună. La nenumăra
tele sesizări ale locatarilor, meșterii vin (azi ii chemi și apar după o 
șiptămină). „repară" și pleacă, iar noi ne contimito „cursa spre înălțimi" 
pe scări, pe lingă lift. Pină cind 7 (Comitetul asociației locatarilor, din 
bl. 444. strada Elev Ștefănes.cu nr. 3. sectorul 2. București) 9 Propunem 
edililor locali din municipiul Alba lulia să ne acorde sprijinul necesar 
pentru a amenaja un loc de joacă pentru copii pe terenul viran.situat 
in vecinătatea blocurilor de locuințe cte pe bulevardul Victoria. în su
prafață de 40 mp’. Inițiative în acest sens au mai existat, au fost am
plasate și cîteva balansoare, dar, la scurtă vreme, acestea au fost smulsa 
și aruncate. (Ion Logliin, Alba lulia, jud. Alba).

un.de


SCINTEIA •— simbătă 29 august 1987 PAGINA 3

Imagine d6 pe Șantierul novai din Galați
Foto : Sandu Cristian

IN întîmpinarea conferinței naționale a partidului
Bună organizare, disciplină, răspundere pentru

INTRAREA IN FUNCȚIUNE A OBIECTIVELOR UE INVESTITA PLANIFICATE
(Urmare din pag. I)
timp unele dintre lucrările nece
sare asigurării frontului de mon
taj ceea ce a dus la acumularea 
unui important stoc de utilaje. La 
rindul său, beneficiarul nu a ur
mărit cu consecventă și perse
verență aplicarea întocmai a mă
surilor cuprinse în programele de pu
nere in funcțiunea noilor capacități de 
producție. Pentru accelerarea ritmului 
de construcții și montaj, recuperarea 
restanțelor și punerea in funcțiune 
a tuturor capacităților de investiții, 
ritmul de lucru trebuie sporit ener
gic, ne-a spus tovarășul loan Cioca, 
secretarul comitetului de partid al 
combinatului. Măsurile luate pînă 
acum trebuie completate cu altele 
noi, menite să sporească randamen
tul in munca montorilor și construc
torilor. De asemenea, sarcini mari 
ne revin chiar nouă, oamenilor mun
cii din întreprinderea beneficiară, 
care avem datoria să întreprindem 
toate măsurile ce se impun pentru 
contractarea și asigurarea întregului 
volum de utilaje, corelat cu grafi
cele de execuție și montaj. De aceea.

au fost făcute noi demersuri la 
furnizorii care înregistrează restanțe, 
pentru onorarea grabnică a contract 
telor și livrarea utilajelor. împreună 
cu montorii au fost luate măsuri 
pentru montarea in cel mai 'scurt 
timp a utilajelor existente in stoc. 
Dar pentru a ne situa la nivelul 
obligațiilor ce ne revin, este necesar 
ca și constructorii să soluționeze 
neintirziat o serie de probleme. Este 
vorba. în primul rînd, de asigurarea 
materialelor necesare accelerării rit
mului de lucru și. în special, a ca
blurilor, profilelor mijlocii, barelor 
de aluminiu și altele, din lipsa că
rora unele lucrări ar putea să stag
neze.

Concluzia este limpede : toți fac
torii angajați in realizarea noilor 
obiective din cadrul Combinatului 
de utilai greu din Cluj-Napoca tre
buie să-și organizeze mai bine acti
vitatea, să colaboreze mai strins. cu 
spirit de solicitudine și operativitate 
maxime, pentru ca experiența va
loroasă acumulată pînă acum pe 
șantier să fie generalizată, iar ritmul 
de lucru sporit substanțial. Cerințe 
pe deplin posibil de realizat.

Cînd printre restantieri
se află și

Despre construcția ÎNTREPRIN
DERII DE MEDICAMENTE — 
TÎRGU MUREȘ am relatat în mai 
multe rînduri ih ziarul nostru. 
Recent, am prezentat pe larg 
principalele 'coordonate ale unui 
amplu schimb de experiență, orga
nizat pe acetst șantier de către Mi
nisterul Construcțiilor Industriale. 
Am, relatat, cu acel prilej, soluțiile 
constructive originale elaborate și 
metodele de execuție de inalt ran
dament așplicate, fapt care a permis 
obținerea unui grad ridicat de 
prefaibricare și mecanizare a lucră
rilor.! Este vorba, fără îndoială, de 
o experiență valoroasă, care acum — 
fiind cunoscută și de alți proiec- 
tanți! și constructori — trebuie pre
luată' fără rezerve și rapid genera- 

■ lizatăj.
Aceasta este partea frumoasă a lu

crurilor. Pentru că evoluția, lucră
rilor pe șantier mai prezintă și. un 
alt asțpect. pe cit de nedorit, pe atit 
de inexplicabil. Intenția proiectan- 
ților |ți constructorilor de a trans
forma. platforma întreprinderii de 
medicamente intr-un șantier model 
a fosț. iin mare parte compromisă de 
furniitarii de utilaje, indiferenți față 
de efiwrturile depuse la acest mare 
obiectiv de investiții. Ca urmare; 
deși tițrmenul de punere în func
țiune .„bate la ușă“ — este planifi
cat peniru 30 septembrie — lucrările 
sint rerllizate doar pe trei sferturi. 
Intr-un moment, în care in mod 
firesc și, necesar, ele trebuiau să fie 
terminate, iar utilajele și instalațiile 
noii într pprinderi — în plină desfă
șurare a probelor tehnologice.

— Pent.ru noi. aprecia dr. ing. loan 
Boitan. dfirectorul viitoarei unități, 
fiecare dih zilele si săptăminile ur
mătoare ejste decisivă. Potrivit gra
ficelor. rotii sint de executat lucrări 
de oonstructjii-montaj în valoare de 
oiteva zeci .de milioane lei. la care 
se adaugă aflte zeci de- milioane lei 
utilaje din programul de montaj. 
Prin realizarea acestui mare volum 
de muncă pot fi create condiții ca 
©rimele două capacități — de com
primate si unguente — să intre în 
funcțiune la termenul stabilit. Mai 
puțin certă este intrarea in func
țiune a celei de-a treia capacități 
destinate fiabricării trofoparului. la 
■care utilajele tehnologice se reali
zează. in njarea lor majoritate, 
premieră pe tară, deci necesită 
mare grijă la execuție, materiale 
decvate -si* desigur, trecerea 
succes a binecunoscutului proces, 
multe ori greoi, de omologare.

Extrem de important este ca,
aceste zile, să sosească pe șantier 
toate utilajele tehnologice necesare 
montajului si să fie acoperite cele 
4 hale de fabricație. De ce insist a- 
supra acestor chestiuni ? Din sim
plul motiv că numai asa putem e- 
executa finisajele speciale, caracte
ristice unei întreprinderi de medica
mente. Precizez că ele nu pot fi e- 
fectuate în situația în care halele 
ar rămine neacoperite.

Că este vorba de o cerință pe de
plin realizabilă ne-am convins direct 
pe șantier. La toate pun'ctele de 
lucru există o mare concentrare de 
forte mecanice si umane, iar co
mandamentul județean de investiții 
urmărește, punct, cu punct, mersul 
lucrărilor. ..In etana actuală — ne-a 
precizat ing. Ștefan Bogat, șef de 
brigadă, obiectivul nostru prioritar 
constă în realizarea acoperișurilor, a 
unor finisaje si compartimente. Lu
crăm cu peste 200 oameni, avem

in 
o 

a- 
cu 
de

în

toate utilajele de execuție de 
este nevoie, iar prin introdu 
unui 
vom realiza stadiile fizice solicita-* 
te de beneficiari.

O paranteză : accelerarea ritmului 
de execuție de către constructori este 
cu atit alai necesară cu cit. deși 
valoarea utilajelor aflate în curs de 
montai se ridică la numai 2.4 mi
lioane lei. în stoc se mai află încă 
utilaje, iar altele sint așteptate pe 
șantier. Și nu puține. Dovada : dacă 
în primul semestru au fost primi
te utilaje tehnologice în valoare de 
74 milioane lei. în continuare ur
mează să sosească pe șantier uti
laje în valoare de 65 milioane lei, 
al căror montai trebuie efectuat in- 
tr-un timp extrem de scurt.

Referitor la acest aspect, șe im
pune si o altă observație legată de 
livrarea utilajelor contractate. O se
rie de furnizori înregistrează mari 
restante în onorarea obligațiilor a- 
sumate. situație care, dacă va per
sista si în perioada următoare, poa
te pune sub semnul întrebării in-, 
trarea în funcțiune a întreprinderii 
la termenul stabilit. Iată cîteva e- 
xemple. întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică din Satu Mare are de li
vrat linia de tuburi din aluminiu, 
întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj- 
Napoca — compresoarele de frig tip 
6 AW-420. iar Combinatul de fibre 
sintetice din Săvinesti — mașina de 
ambalat flacoane si mașina de mă
surat si dozat comprimate în fla
coane. îngrijorătoare este 'si întîr- 
zierea în livrarea altor tipuri de uti
laje. cum sint coloanele de disti
lare. vasele emailate etc., absolut 
necesare acum în fluxul montajului.

în legătură cu situația existentă pe 
șantierul întreprinderii de medica
mente din Tîrgu Mures se impun a- 
tentiei cîteva observații.

în primul rînd. această platformă 
de investiții ar fi putut deveni, din 
toate punctele de vedere, un șan
tier model. N-a devenit, deoarece in 
strategia abordării lucrărilor s-a 
pierdut din vedere un fapt extrem 
de important : colaborarea între toți 
factorii care participă la realizarea 
acestui obiectiv. Deși meritorii, și 
subliniem acest lucru, eforturile con
structorilor si proiectantilor nu s-au 
dovedit suficiente pentru a imprima 
evoluției lucrărilor ritmul posibil și 
necesar. Răspunderea revine, fără 
îndoială. furnizorilor restantieri 
menționați, dar si conducerilor mi
nisterelor coordonatoare ale acesto
ra, indiferente fată de intenția de a 
imprima activității de investiții de 
pe un important șantier o eficien
tă cit mai ridicată.

în al doilea rînd. acum. în cea
sul al doisprezecelea, dificultățile 
semnalate trebuie analizate cu răs
pundere si depășite prin efortul co
mun al constructorilor, montorilor si 
furnizorilor de utilaj. Timpul rămas 
la dispoziție este scurt, iar volumul 
de lucrări ce trebuie realizat des
tul de mare. Motive pentru a nu se 
mai irosi nici o zi. nici un ceas in 
discuții sterile si apeluri fără ecou ; 
motive ca toti cei care răspund dc 
punerea in funcțiune a viitoarei în
treprinderi să-si facă datoria. Nici o 
justificare sau explicație nu poate fi 
luată în considerație. Singura mă- 
șură a modului in care au acțio
nat oe șantier furnizorii, construc
torii si montorii o dau numai re
zultatele concrete, intrarea la timp 
în producție a noului obiectiv.

care 
cerea 

program de lucru prelungit

Pentru constructorii COMBINA
TULUI PETROCHIMIC MIDIA- 
NAVODARI, acest an coincide cu 
anul finalizării și intrării in ex
ploatare a tuturor capacităților 
de producție de pe această mare 
platformă industrială. Un adevăr 
binecunoscut, de altfel pe șan
tier. Ne afiăm la sfirșitul lunii au
gust și este firesc să vedem cit de 
aproape este stadiul final ai pune
rii in funcțiune ți instalațiilor pre
văzute. Pentru aceasta, l-am abordat 
pe inginerul Nicolae Trandafirescu, 
directorul Antreprizei de montaj 
Midia din cadrul Trustului de mon
taj pentru utilaj chimic : „Din cele 
27 de instalații pe care trebuie să 
le montăm, numai cinci nu sint pină 
acum recepționate: capacitate de po
lietilenă de inaltă presiune.de etil- 
benzen, oxidare hidrocarburi. RX 83 
și propan-glicol. La primele trei, lu
crările de montai sint practic termi
nate, cu excepția unor utilaje, puți
ne la număr, oe trebuiau să sosească 
din țară și din import. Cit privește 
ultimele două instalații, intimpinăm 
mari dificultăți cu livrările unor 
importante cantități de mașini și e- 
chipamente. fapt care pune sub 
semnul întrebării respectarea terme
nelor de intrare in funcțiune11.

Așadar, pe marea platformă de 
investiții de la Midia-Năvodari. pro
blema problemelor constă in asigu-

a

IALOMIȚA

(Urmare din pag. I)
lizate prin intermediul unor tehno
logii directe de măsurare, bazate pe 
mijloace de măsurare produse in 
serie. în majoritatea cazurilor, pen
tru aceste scopuri, metrologul trebuie 
să conceapă o nouă tehnologie de 
măsurare, bazată pe un nou sistem 
de măsurare, noutatea fiind impusă 
de natura condițiilor specifice de mă
surare, de modul de asociere a unor 
subansamble standardizate, care com
pun sistemul, ca și de algoritmii de 
prelucrare a informațiilor parțiale si 
de evaluare a calității rezultatului 
măsurării. în felul acesta, in cadrul 
compartimentelor de metrologie, al
tădată bazate exclusiv pe activități 
de execuție — prestatoare de servi
cii, apar elementele unei activități 
de concepție. Acum metrologul de
vine „proiectantul general" al tu
turor tehnologiilor de măsurare pe 
care Ie implică asigurarea calității, 
în toate etapele ciclului de viață al 
produsului.

Importante modificări in conținutul 
funcției metrologiei sînt determina
te și de modificările care s-au pro
dus în tehnologiile de măsurare. 
Aceste. modificări vizează insuși 
scopul măsurărilor și. in subsidiar, 
mijloaoele tehnice implicate pentru 
realizarea măsurărilor. în locul mă
surărilor elementare, ale unui singur 
parametru, producția contemporană 
reclamă din ce în ce mai des măsu

rări complexe, in cadrul cărora — 
pe baza unei mulțimi de măsurări 
multiparametrice, utilizind algoritmi 
de procesare corespunzători — se 
obține un singur rezultat semnifi
cativ, cu o .mare încărcătură infor
mațională. Locul scărilor gradate 
este din ce in ce mai frecvent luat 
de reprezentarea rezultatelor pe mo
nitoare color, in cadrul cărora se 
atișeaza relații funcționale, marcate 
de valori critice ale punctelor esen
țiale, codul de culori -furnizind de 
fiecare dată o informație suplimen
tară, de exemplu ieșirea din limi
tele normale, o anumită valoare a 
derivatei procesului, depășirea unor 
parametri tehnico-economici. Se poa
te spune că asistăm la o adevăra
tă simbioză, pe de o parte, intre 
tehnica de măsurare și cea de calcul, 
și, pe de altă parte, între sistemele 
de măsurare și cele de fabricație, 
sub forma unor sisteme integrate 
de fabricație-evaluare-conducere a 
proceselor.

Este de la sine înțeles că aceste 
tipuri de măsurări nu mai pot fi 
asigurate cu mijloacele metrologiei 
„tradiționale". De exemplu, o ma
șină de măsurat în trei coordonate, 
asociată cu un calculator de proces 
in cadrul unei linii flexibile de fa
bricație. nu mai poate fi verificată, 
calibrată și atestată metrologic numai 
cu un set de cale sau chiar cu un 
laser adaptat pentru aceste scopuri. 
Suplimentar, specialiștii din compar

utilajelor tehnologice. Dinco- 
aspectul strict tehnic al lucru- 
nu putem trece cu vederea 
formalismul și supdrficialita-

rarea
lo de 
rilor, 
peste 
tea cu care conducerile unor între
prinderi furnizoare înțeleg să răs
pundă solicitărilor primite cu insis
tență de pe șantier. întreprinderile 
de utilaj chimic. „Grivița Roșie11 din 
București și din Făgăraș, de utilai 
tehnologic din Bistrița și Morem. 
constructoare de mașini din Reșița 
sint datoare de peste un an de zile 
cu mașini și echipamente de primă 
importantă atit pentru evoluția ' ce
lorlalte lucrări de montaj, cit si pen
tru funcționarea în condiții normale 
a noilor instalații. Dar. sub cele mai 
diverse pretexte, furnizorii in dis
cuție amină îndeplinirea obligațiilor 
asumate față de șantier și. mai mult 
decit atit, evită să precizeze cînd 
vor face acest' lucru. Investițiile 
aflate in construcție la combinatul 
petrochimic sînt prea 
iar nepunctualitatea 
prea evidentă, pentru ca Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
— coordonatorul acestora — să trea
că cu vederea această situație. Că 
se impune o analiză temeinică și 
realistă a cauzelor care au dus la 
asemenea neajunsuri este de la sine 
înțeles. Dar această analiză trebuie 
urmată in mod obligatoriu de fflă- 
suri adecvate și hotărite pentru

importante, 
furnizorilor

sprijinirea și impulsionarea 
tății lor. Și mai trebuie asigurată 
urmărirea, punct cu punct, pe cate
gorii de utilaje, a modului cum sint 
duse la îndeplinire măsurile luate.

O mare răspundere. revine. în a- 
oest sens, și beneficiarului de inves
tiții. dator să acționeze mai insistent 
pe lingă fiecare unitate restanțieră. 
să o determine să-și onoreze obli
gațiile contractuale ferm asumate. 
O sarcină dificilă, cu atit mai mult 
cu cit nici conducerea acestuia nu 
și-a respectat propriile obligații. 
Deși trebuia să asigure montorilor 
importante cantități de teavă. vane, 
robineți. supape de siguranță. po
turi și reducții, n-a reușit decit să-si 
adauge numele pe lista... restanție- 
rilor. Am căutat, bineînțeles, expli
cația acestei situații paradoxale. 
Din păcate, n-am putut, să o aflăm 
deoarece ing. Constantin Roncea. di
rectorul general al combinatului, a 
evitat, orice discuție. Comentariile 
par de prisos. Dar, nu este deloc 
așa. Pentru că. prin ..tactica tăcerii", 
nici furnizorii și nici conducerea 
combinatului nu contribuie cu nimic 
Ia soluționarea problemelor aflate 
acum in suspensie. Dimpotrivă, nu 
fac decit să tergiverseze o stare de 
lucruri inacceptabilă.

Situația, este mult prea serioasă 
pentru a nu forma obiectul unei a- 
nalize exigente din partea conduce
rii Ministerului Industriei Petro-, 
chimice. Și, de asemenea, este mult' 
prea serioasă pentru a nu reveni 
asupra ei.

C. ANTONESCU, M. OPREA, 
Gh. GIURGIU, V. MIHAILO 
VICI

SATU MAREI
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Măsuri pentru recoltarea 
fără pierderi a producției

La cooperativa 
din comuna 
Doja, județul 
deși ne aflăm încă in au
gust, campania de toamnă 
se află deja in plină desfă
șurare. Au început recolta
rea florii-soarelui și depă- 
nușarea porumbului pentru 
grăbirea coacerii și insilo
zarea cocenilor cu cit mai 
multă sevă in ei. pregăti
rea suprafețelor ce vor fi 
însămințate cu plante fu
rajere, orz și grîu. Se co
sește 
treia 
Din 
zilnic 
vrate 
vinete și ardeioase. 
deosebire ■ de 
anilor 
create și 
tate, 
toate unitățile agricole din 
județul Ialomița, comisiile 
pe culturi, in componența 
cărora au fost cuprinși cei 
mai destoinici cooperatori, 
cadre de conducere, oa
meni cu simțul datoriei și 
răspunderii, atestate de re
zultatele obținute pînă 
acum. Aceasta reprezintă 
materializarea cu prompti
tudine de către comitetul 
județean de partid, la scara 
întregului județ, a sarcini
lor trasate de secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
cu prilejul recentei vizite 
de lucru întreprinse in uni
tăți agricole din mai multe 
județe, privind crearea 
unui cadru organizatoric 
nou, menit să asigure creș
terea răspunderii 
strîngerea la timp și 
pierderi a recoltei 
toamnă.

Am urmărit cum iși 
fășoară activitatea comisia 
pentru cultura florii-soare
lui la C.A.P. Gheorghe 
Doja. Comisia, formată din 
președintele unității. Ion 
Spătărelu. șefii de echipă 
Marin Dorobanțu, Ion Mei- 
roșu. Petre Ciușcariu si 
contabilul Gheorghe Co- 
man, a trecut la evaluarea 

producției, operațiune care

agricolă
Gheorghe
Ialomița,

lucerna pentru 
oară și se face 
grădina cu legume, 
sint recoltate și li

pește 30 tone tomate.
Spre 

campaniile 
trecuți. au fost 

în această uni
ca de altfel in

a 
fin.

pentru 
fără 

de

des-

s-a făcut cu 
după stabilirea 
la unitatea de suprafață și 
a producției . existente. 
Această operațiune s-a re
petat pe fiecare solă cu 
floarea-soarelui. la cele trei 
ferme care au această cul
tură. Prin proces-verbal de 
primire a producției, 
trebuie recoltată și 
dată, șefii de fermă și 
nomi.știi, imprednă cu 
de echipă, memorii în 
misie, au stabilit modul 
cum trebuie organizată 
munca pentru, ca întreaga 
cantitate de floarea-soare- 
lui din lan să ajungă în 
hambare.

Pornind de la experiența 
anilor trecuți, cînd prin re
coltarea florii-soarelui pe 
cale manuală. treierată 
staționar, s-a 'reușit obți
nerea unor producții mari, 
cooperatorii din Gheorghe 
Doja au decis să strîngă 
recolta in acest mod de 
pe întreaga suprafață cul
tivată. Cum se procedează? 
Cei .300 de cooperatori, din 
cele 9 echipe, prezenți Ia 
recoltarea florii-soarelui, in 
cele trei ferme vegetale 
conduse de Minețea Stere, 
Ion Gulie și inginerul Con
stantin Călin. acționați 
astfel : capitulele de floa- 
rea-soarelui erau tăiate si 
puse la solarizare. iar tul
pinile adunate în snopi. 
Cînd semințele din capitu-

rigurozitate, 
densității

care 
pre- 
eco- 
șefii 

co-

le au ajuns Ia umiditatea 
care să permită o batozare 
completă, sînt adunate in 
coșuri căptușite cu folie și 
încărcate in căruțele care 
le transportă la punctele de 
treier fixate în mijlocul 
tarlalelor. Pentru o cit mai 
eficientă folosire a batoze
lor. aici acționează echipe 
specializate. Mijloacele sta
bilite pentru transportul 
producției la baza de re
cepție au caroseriile bine 
etanșeizate și sint încăr
cate operativ în așa fel in
cit zilnic să efectueze pa
tru drumuri, 
unității. Eroul 
cialiste Ion 
aprecia faptul 
coltarea manuală 
soarelui, unitatea 
ză economii pe 
planuri și. ce este 
portant, înlătură pierderile 
de producție de orice fel. 
Adăugăm faptul că prin 
strîngerea capitulelor și 
insilozarea lor se realizează 
peste 500 tone cu un furaj 
de foarte bună calitate.

Experiența cooperatorilor 
din Gheorghe Doja, dobin- 
dită la recoltarea flori i- 
soarelui. a găsit un larg 
ecou in majoritatea unită
ților ialomițene. fiind acum 
preluată de mai multe co
operative agricole.

Președintele 
Muncii So- 

Spătărelu. 
nrin re- 
a florii- 
realizea- 
multiple 
mai im-

că,

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii"

Arăturile pentru insămințări
trebuie mult intensificate

în județul Satu Mare, 
în campania de toamnă a 
acestui an vor fi insămîn- 
țate cu grîu, orz. plante 
furajere și alte culturi 
99 000 hectare. Prima con
diție, decisivă pentru re
alizarea exemplară a aces
tei sarcini, o constituie 
executarea la timp și in 
condiții de calitate irepro
șabilă a arăturilor pe toate 
suprafețele planificate. Pînă 
la data de 26 august 
executaseră arături 
vară pe 16 310 hectare, 
pentru însămînțările 
toamnă pe 13 505 hectare, 
ceea ce, in raport cu sar
cinile și cu frontul bun 
de lucru existent la ora 
actuală — de circa 54 000 
hectare — nu poate con
stitui un bilanț mulțumi
tor. Dimpotrivă, avind in 
vedere că deja campania 
însămințărilpr de toamnă 
a și început — au fost în- 
sămînțate primele 1 000 
hectare cu diferite culturi 
furajere, rezultă că ritmul 
arăturilor trebuie mult in
tensificat.

Grija și răspunderea 
deosebită pe care o mani
festă comitetul județean 
de partid pentru asigura
rea in anul 
producții 
reflectă.
atenția 
calității 
cum ne-a informat 
Vasile Marinescu, directo
rul trustului județean 
S.M.A.. anul acesta s-au 
tras învățăminte din anu
mite greșeli comise în 
unele unități în anii trecuți, 
cu hotărîrea do a le li
chida. luindu-se măsuri 
pentru a fi înlăturate în 
totalitate. Astfel, o măsură 
decisivă menită să elimine 
stagnările de apă freatică 
și să asigure o mai bună 
afinare a solului a constat 
în executarea arăturilor cu 
pluguri dotate obligatoriu 
cu scormonitori. Măsura a 
fost înțeleasă si aplicată 
exemplar în majoritatea

viitor a unei 
mari de grîu se 
intre altele, si in 
sporită acordată 
arăturilor. După 

ing.

unităților agricole. Con
troalele efectuate la înce
putul acțiunii au scos la 
.iveală insă si unele cazuri 
nedorite, rare ce-i drept, 
ca la C.A.P. Homorod sl 
C.A.P. Moftinu Mic. unde 
s-au găsit pluguri neechi- 
nate cu scormonitori. Pen
tru a se preveni asemenea 
abateri în viitor, conduce
rea trustului a dispus in 
toate secțiile de mecani
zare sudarea bolțului care 
fixează de plug scormoni
torul la 10 cm. astfel că 
nimeni nu mai are posibi
litatea să se sustragă de 
la această dispoziție. Un 
control recent efectuat, in
clusiv la formațiile care 
au fost găsite in culpă, a 
relevat că neajunsurile 
genul celor semnalate 
fost înlăturate.

Se cuvine remarcat
faptul că pentru asigura
rea necesarului de scormo
nitori trustul județean a 
organizat acțiuni de confec
ționare a acestor piese in 
fiecare din cele 11 S.M.A.- 
uri, acțiunea bucurindu-se 
.și de sprijinul unor între
prinderi industriale, care, 
din indicația comitetului 
județean de partid, dau in 
aceste zile un substanțial 
ajutor și în privința con
fecționării unor piese de

de 
au

si

schimb și la executarea de 
reparații și adaptări la ma
șinile de semănat și alte 
utilaje.

Sint demne de evidențiat 
și alte măsuri menite să 
asigure un ritm bun la 
arături, cum ar fi execu
tarea acestei lucrări și de 
către elevii din clasele cu 
profil de mecanizare din 
liceele agroindustriale din 
Cărei și Negrești-Oaș, care 
efectuează în această pe
rioadă practica agricolă 
de vară. Desigur, ar fi ne
voie și s-ar putea organiza 
și schimburi de noapte la 
arat. Există o asemenea 
dorință. dar ea poate fi 
realizată numai în condi
țiile cînd unitățile de me
canizare vor primi canti
tăți mai mari de motorină. 
Oricum, și la ora actuală, 
prin mai mult efort orga
nizatoric. se 
în unitățile 
unor consilii 
pur. Păulești 
se constată 
neri
turilor să fie mult intensi
ficat. Că acest lucru este 
posibil o dovedește .exem
plul consiliilor mai avan
sate, cum sint Ardud. San- 
tău. Tiream și Moftin.

impune ca si 
agricole ale 

cum sint Su- 
și Turț, unde 

serioase rămî-
in urmă, ritmul ară-

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii

timentele de metrologie trebuie să 
conceapă un set de etaloane con
venționale, adică o serie de ..piese'1- 
etalon, ca și o serie de metode care 
să permită verificarea metrologică a 
întregului -lanț de măsurare, incepind 
cu dispozitivele de poziționare a pie
sei măsurate și terminind cu algo
ritmul și programul de procesare a

măsurărilor complexe pe care le 
pretind analizele de capabilitate ale 
proceselor de fabricație, respectiv 
ale echipamentelor tehnologice.

Asistăm, așadar, la o serie de trans
formări in substanța activităților 
metrologice, ir, sensul extinderii 
preocupărilor, de la asigurarea bu
nei funcționări a parcului de mijloa-

exoepție. toate procedeele sistemu
lui de asigurare a calității pretind 
ca producătorul să poată demonstra 
„trasabilitatea" măsurilor pe care le 
efectuează, adică racordul mijloace
lor de măsurare la sistemul national 
de ctalonare. Cu alte cuvinte, 
trebuie create -garanțiile necesare 
că mijloacele de măsurare uti-

Perfecționări necesare in activitatea de metrologie
rezultatelor parțiale, respectiv de 
evaluare a incertitudinii cu care se 
creditează rezultatul final.

Specificitatea fiecăruia din aces
te sisteme de măsurare pretinde ca, 
în baza unor principii unitare, a 
unor criterii unitare de calitate me
trologică, compartimentele de metro
logie din întreprinderi să fie ca
pabile să elaboreze metodele adec
vate de atestare metrologică pe
riodică, să fie echipate cu mijloacele 
necesare și Încadrate cu personal 
de specialitate. pentru desfă
șurarea competentă a acestor ope
rații. Apariția sistemelor de asigu
rare a calității, a pus in fața com
partimentelor de metrologie din în
treprinderi și problema efectuării

ce de măsurare din dotarea între
prinderii. la îndeplinirea unor ade
vărate funcții de ..metrolog sef“, 
adică de proiectant și executant al 
principalelor tipuri de măsurări care 
condiționează calitatea produselor, de 
compartiment responsabil cu buna 
funcționare a tuturor tipurilor de 
mijloace de măsurare din întreprin
dere. Și nu ne referim numai la 
tehnologiile și produsele „de vîrf“. 
Chiar și in aria preocupărilor tradi
ționale ale metrologiei — asigurarea 
disponibilității mijloacelor de măsu
rare clasioe — implementarea siste
melor de asigurare a calității im
pune importante modernizări și dez
voltări ale activității de metrologie 
din întreprinderile respective. Fără

lizate vor fi calibrate, reglate sau, 
după caz. înlocuite înainte de a-și 
pierde exactitatea ce se pretinde 
de la ele.

Cînd, unde, cu ce mijloace și 
tehnologii realizăm aceste operații? 
— constituie un șir de probleme care, 
atit din punctul de vedere al ga
ranțiilor pe care le putem conferi 
mijloaoelor . de măsurare, cit și din 
acela a! costurilor pe care le impli
că. prezintă o importantă deosebită, 
probleme care din păcate încă, ade
seori.. se rezolvă empiric, cu soluții 
foarte îndepărtate de cele optime. 
Aceasta deși rezultatele cercetărilor 
desfășurate atit în tară, cit și în 
străinătate au permis punerea la 
punct a unor metode inginerești care

furnizează soluții optime, ce ar 
trebui preluate, adaptate, genera
lizate.

Ce ar trebui făcut pentru aceas
ta ? Sistemul național de asigurare 
metrologică funcționează în cadrul 
Inspectoratului General de Stat pen
tru Controlul Calității Produselor și 
cuprinde Inspecția Metrologiei de 
Stat, Institutul Național de Metro
logie, precum și o rețea proprie de 
laboratoare de metrologie*-i n toate 
județele tării. In principalele unități 
economice iși desfășoară activitatea 
un număr de peste 1 000 comparti
mente autorizate de metrologie, 
euprinzînd laboratoare de verificări 
și ateliere de reparat și întreținut 
mijlogoe de măsurare. Este limpede 
că modificările in structura activi
tății compartimentelor de metrologie 
din întreprinderi, la care ne-am re
ferit. impun o serie de adaptări și 
dezvoltări și la nivelul unităților 
metrologiei de stat.

Intîi de toate, considerăm necesar 
ea Institutul Național de Metrologie, 
ca unitate de cercetare de profil, 
să abordeze pc un front mult mai 
larg și cu forte mai importante toa
te aspectele legate de activitatea me
trologilor in cadrul sistemelor de 
asigurare a calității : îndrumări me
todologice. norme, standarde și pro
ceduri dare de lucru. Aoeste pre

ocupări sint necesare intrucît siste
mele de asigurare a calității . pre
supun o mai largă descentralizare a 
activității metrologice față de situa
ția actuală, o sporire importantă a 
numărului și complexității proble
melor care se cer rezolvate la bază, 
in cadrul unităților economice.

în același sens, apreciem ca fiind 
utilă și schimbarea conținutului ac
tivității de inspecție metrologică, ac
centul principal în aceste activități 
trebuind in viitor să fie pus pe pro
blemele creșterii contribuției măsu
rărilor la asigurarea calității, pe 
sporirea 'culturii metrologice a tu
turor factorilor implicați in procesele 
de producție, pe promovarea cu 
fermitate a acelor tehnologii de mă
surare. și metode de conducere a 
activităților de metrologie care pot 
realmente transforma această acti
vitate într-o infrastructură solidă a 
sistemelor de asigurare a calității.

Evident, un asemenea program, re
clamă un efort susținut de formare, 
reciclare și perfecționare a specia
liștilor din acest domeniu. In aoest 
sens, apreciem drept necesară o ra
dicală modernizare și dezvoltare a 
pregătirii tuturor categoriilor de 
specialiști formați prin învățămîntul 
de stat de toate nivelurile, in proble
mele măsurărilor și metrologiei In 
general.

Pent.ru
presiune.de
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conștiinței noi revoluționare ?

organele și organizațiilesens, secre-

Din noua arhitectura a municipiului Slatina
tehnico-mate-

docu-
bază 

punctelor de

or ile “tini

între numeroasele idei ou inahă valoare pro- 
, gramatică pe care le dezvoltă cu vi Ta rea rostită 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
li'-.'ea al educației politice și culturii socialiste 
se Impune pregnant atenției relația obliqatorie 
caro trebuie să existe intre conținutul activității . 
poiitico-ideologice, educative, de ridicare a -con- 
știinlei sociaiiste și pTObiemeie concrete aie 
muncii oamenilor, ale infăiptuirii în cele mai 
bune condiții a programelor de dezvoltare in 
toate domeniile, de realizare a planului pe acest 
an și pe intregul cincinal, in acest

tarul general al partidului sublinia că, pină Ia 
urmă, criteriul suprem de apreciere a calității și 
eficienței muncii politico-educative constă in re
zultatele pe core oamenii le obțin in muncă, in 
producție, in gradul de însușire și de aplicare 
in viață a normelor de comportare civilizată, 
avansată, in întreaga lor conduită socială.

în desfășurarea unei asemenea activități poli
tico-educative, eficiente, cu înaltă capacitate de 
inriurire asupra conștiinței oamenilor muncii, tu
turor cetățenilor țării.

de pnrtid, ceilalți factori educaționali aispun de 
o largâ paletă de mijloace de acțiune. între 
acestea, un rol deosebit revine punctelor de do
cumentare politico-ideologică.

în lumina noilor exigențe pe care îe-a formu
lat secretarul general al partidului la recentul 
Congres al educației politice și culturii socia
liste am circumscris investigația desfășurată la 
punctele de documentare politico-ideologică din 
citeva unități industriale din municipiul Galați 
și orașul Găești.

Este un adevăr incontestabil 
că realizarea in cadrul puncte
lor de documentare politico- 

ideologică a unor acțiuni de 
înaltă eficiență impune asigura
rea unei temeinice baze teh- 
nico-materlale în cuprinsul căreia 
să sc regăsească întreaga paletă a 
instrumentelor de lucru necesare 
desfășurării procesului educațional. 
Unei asemenea cerințe răspunde in
tru totul punctul de documentare 
politico-ideologică de la întreprinde
rea dc utilaj chimic din Găești. In
stalai. in corpul central al întreprin
derii. in două incă.peri oe comunica 
între ele. punctul impune, oricui îi 
trece pragul, aerul unui autentic lă
caș de studiu. In rafturi, acoperind 
suprafața unor pereți întregi, se afla 
expusă întreaga 
operă teoretică ______________
a secretarului

IlnîarpR-tată prin cele 29 UUlUl Mii 
de volume
lucrarea 
mentală . 
nia pe 
construirii 
tații

‘ rm tilateral 
volta te", 
celelalte 
apărute 
ciul „Din gindirea președintelui 
Nicolae Ceausescu" ; totodată, aici 
sînt reunite lucrări de referință ale 
clasicilor marxism-leninismului. cit 
si numeroase lucrări semnificative 
din literatura economică, filozofică și 
sociaj-politică din tara noastră, apă
rute in ultimele două decenii, gru
pată pe teme de larg interes pentru 
propagandiștii si cursanții ia invă- 
t'mîntul politico-ideologic de partid 
si de masă. Colecțiile de ziare si re
viste. ținute in cea mai desăvirșiiâ • 
ordine, „la zi" sint etalate in spatii 
anume rezervate. înlesnind accesul 
oricui dorește să le consulte. In ca
mera alăturată sint „oo®centrate"
numeroasele .seturi de planșe, grafi
ce. diagrame, care înfățișează proce
se din viata intrenrinderii. cît si din 
ansamblul economiei naționale, repe
re ale dezvoltării economico-sociale 
în actualul cincinal.

O bogată aparatură tehnică, la care 
se adaugă alte dotări absolut nece
sare desfășurării unor dezbateri, 
simpozioane, mese rotunde comple
tează zestrea punctului de documen
tare.

„Practic, in acest spațiu se află re
unit tot ceea oe impune desfășura
rea unei activități politico-educative 
eficiente, de oontinut" — sublinia 
tovarășul Nicolae Mindrican. secre
tar adjunct al comitetului de partid.

De o bună dotare materială bene
ficiază si punctul de 
politico-ideologică_al 
de 
de

din 
funda- 

„Kemă- 
dnv.mil 

socie- 
socialiste 

dez- 
cît și 
lucrări 

în ci-

documentare 
întreprinderii 

frigidere din Găești. Un schimb 
experiență cu vecinii de la uti- 
chimic ar fi însă mai mult decit

binevenit, pentru că aici mai sînt de 
finisat unefe detalii, cu greutate însă 
în buna funcționare a punctului de 
documentare.

în cele două unități amintite, de 
mare sprijin pentru activitatea punc
tului de documentare se dovedește 
documentarul elaborat, de secția pro
pagandă a Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R. in sprijinul muncii 
rxilitioo-eduoative de masă, al pro
pagandiștilor si agitatorilor. In circa 
100 de pagini sînt cuprinse idei, date 
si fapte esențiale care trebuie să se 
regăsească în activitățile desfășurate 
de factori educaționali din întreprin
derile si instituțiile dtmbovitene. în- 
ceroînd cu obiectivele planului națio
nal unic de dezvoltare economioo- 

1987. cît. si în profil 
teritorial, indica
țiile și sarcini
le formulate 
de .tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul ulti
mei vizite de lu
cru efectuate in 
județul Dîmbo
vița t problemele 
pe care le ridică 
îndeplinirea u- 
nor programe 
prioritare. cum 
ar fi : onganiza- 
rea si moderni

zarea producției. creșterea acce
lerată a exportului, dublarea pro
ductivității muncii în industria 
județului cu un an înainte de 
termen ; recuperarea, recondițio
nat ea si re folosirea materialelor ; în
făptuirea noii revoluții agrare în a- 
gricultura dîmbovitaană. Dfe aseme
nea. sint puse in atenția factorilor 
educaționali cerințele generalizării 
largi a inițiativelor muncitorești, uti
lizării filmulții in educația revolu
ționar--patriotică. programul de mă
suri privind intensificarea activității 
de educație materialist-știintifică a 
oamenilor muncii, cît și tematioa 
prioritară a propagandei prin confe
rințe.

...Punctul de documentare politico- 
ideologică al Întreprinderii Lamino
rul de tablă din Galați dispune de 
întreaga aparatură adecvată (aspec- 
tomat. aparat de filmat, de proiec
ție. magnetofon s.a.). de o bogată 
bibliotecă cu carte social-politică 
(mai puțin de bibliografii pe diferite 
teme privind pregătirea ideologică a 
retor interesați), de oolectii de ziare 
ținute la zi. de seturi de diapozitive. 
Nu lipsesc planșele, graficele, 
nourii e 
meniul 
privind 
mică a 
anul 1986 — fac notă discordantă cu 
restul ambianței de aici. O scăpare, 
desigur, care poate fi lesne reme
diată.

socială a tării ne

pa- 
cu calcule ș-a. Doar angaja- 
unitătii si principalele repere 
planul de dezvoltare econo- 
int.reprinderii — ambele din

emeinica 
rială , a 
mentare reprezintă .doar pre
misa unei susținute activi

tăți politico-educative. Esențial pen
tru finalitatea acesteia este insă 
conținutul activităților politico-edu
cative.

îmbucurător este faptul că in toate 
unitățile in care am desfășurat in
vestigații se constată o susținută 
preocupare în acest sens. Chiar în 
ziua raidului nostru la punctul de 
documentare politico-ideologică al 
întreprinderii Laminorul de tablă din 
Galati avusese toc o dezbatere pri
vind „înalta răspundere în acțiunea 
de modernizare a producției în în
treprindere". acțiune _sustinuță 
inginerii life Priboi 
schi, împreună 
cu responsabilul 
punctului de do
cumentare poli- 
tico-ideologică, A- 
lexandru Miron, 
răsfoim agen
da manifestări
lor care au avut 
loc aici. Este 
notabilă diversi
tatea acestora, 
semn că. în des
fășurarea activi
tății politico-e
ducative. comite
tul de partid se sprijină în bună mă
sură pe aportul punctului de docu
mentare. Reținem cîteva dintre acți
uni. Expunerea „Congresul al IX-lea, 
deschizătorul celei mai luminoase e- 
poci din viata poporului nostru" s-a 
asociat în chip fericit cu dezbaterea 
intitulată „Forțele întregului colectiv 
al întreprinderii orientate spre înde
plinirea exemplară a producției pen
tru export". Schimburile de expe
riență au găsit la punctul de docu
mentare politico-ideologică un loc 
potrivit de desfășurare. Notăm trei 
dintre ele : un schimb de experiență 
între colectivele de agitatori, colecti
vele gazetelor de perete si cele ale 
vitrinelor calității de la secția zinca- 
re și sectorul inox ; un altul, cu a- 
celasi gen de participanti. de la sec
ția profite si laminorul nr. 4. pre
cum si un film vizînd probleme ale 
eficienței economice ordinii si disci
plinei la secția profile — acțiune e- 
ducativă primită cu viu interes de 
pârtiei panți.

Prin intermediul punctului de do
cumentare este abordată practic în
treaga paletă a muncii politico-edu
cative. Astfel. Dan Bădic. lector uni
versitar. si Nicolae Robaschi. direc
torul adjunct al Cabinetului județean 
pentru activitatea I ideologică si poli- 
tioo-educativă. s-ap intilnit cu comu
niști si oameni ai muncii din În
treprindere în cadrul unor dezbateri 
pe teme de propagandă ateistă. „De 
mare folos in desfășurarea activită
ții politioo-ideologice este punctul de 
documentare — subliniază Săftica 
Vitânescu. secretar adjunct al corni

de
si Vasile Gulin-

telului de partid de la întreprinderea 
..11 Iunie" Galați. As putea afirma 
chiar că nu ne-am putea desfășura 
în condiții eficiente acțiunile, mun
ca pe linie politico-educativă fără a- 
portul acestuia".

Afirmațiile sint argumentate te
meinic. O suită de manifestări diver
se — între care am reținut dezba
terea privind ..Reintroducerea in cir
cuitul economic a materialelor recu
perabile și refolosibile". puternic 
axată pe fapte si realități din acti
vitatea secțiilor productive — atestă 
temeinicia ca care este concepută 
activitatea punctului de documentare 
politico-ideologică.

La întreprinderea de utilaj chimic 
din Găești. pe lingă multiple acțiuni 
organizate pentru

Conținutul 
activităților- 

cerința esențială

propagandiști și 
cursanții la 
vățămîntul 
tico-ideologic 
partid 
masă, 
care 
ora 
drul 
de
Ane 
cu 
r i i 
U.T.C.
locurilor de mun
că, cu care prilej 
sînt precizate — 

pe baza unor date și fapte relevate 
în activitatea unității — sarcini și 
căi de acțiune pentru soluționarea 
grabnică a unor probleme.

„Faptul că de ani și ani de zile 
unitatea noastră si-a depășit sarci
nile de plan, in această situație ono
rantă aflîndu-se chiar si în primele 
luni din acest an cind ne-am con
fruntat cu o seamă de greutăți — sub
linia tovarășul Nicolae Mindrican — 
se da tares te. indiscutabil, si temeini
ciei cu care se desfășoară munca t»o- 
litico-educativă în cadrul colectivu
lui. acțiune in ca-re punctul de docu
mentare politico-ideologică ane o 
contribuție substanțială"»

♦
Cel de-a! IlI-lea (Congres al edu

cației politice si culturii socialiste a 
deschis noi perspective perfecționă
rii activității politioo-ideologice si 
cultural-educative, ceea ce impune 
noi exigențe și activității punctelor 
de documentare politico Ideologică, 
în sensul îmbogățirii modalităților »i 
formelor lor de acțiune.

înalta misiune cu care a investit 
secretarul general al partidului în
treg frontul muncii politico-educati
ve are in vedere atingerea obiecti
vului ca „fiecare unitate economico- 
socială să devină un puternic cen
tru. o cetate a producției, dar si o 
cetate a educației si culturii, o ce
tate a luptătorilor revoluționari pen
tru construcția socialismului si co
munismului

în- 
poli- 

de 
de 

fie- 
la 

ca-

Și 
în 

luni. 
13(00. în 

punctului 
documentare 
toc a naliza 
secreta- 

B.O.B., 
și șefii

Valorificarea științifică
a tezaurului de cîntec românesc

Constituie un adevăr definitoriu, o 
realitate elocventă a climatului cul
tural instaurat, după Congresul al 
IX-lea al partidului, datorită efor
tului colectiv al comuniștilor, multi
plelor și neobositelor inițiative ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, stră
lucit ctitor de țară și de spirituali
tate nouă, faptul că o dată cu dez
voltarea multilaterală a creației mu
zicale originale, însuflețită de nobi
lele idealuri ale prezentului, se des
fășoară un efort amplu, sistematic 
și de durată de punere în meritata 
lumină, de valorificare științifică a 
creației muzicale și muzicologice a 
predecesorilor.

Expresie a spiritualității poporului 
nostru, atestînd cu mijloace specifice 
continuitatea acestuia in spațiul stră
bun, cultura muzicală românească 
reprezintă o sinteză originală a con
tribuției aduse de generații nesfîrși- 
te de rapsozi populari, de creatori, 
artiști și teoreticieni de notorietate, 
în decursul unei evoluții care asigură 
unitatea în diversitate, înnoirea per
manentă pornind de la melosul ge
nuin de o vechime multimilenară. 
Punind in valoare bogatul tezaur al 
muzicii populare, transmisă pe cale 
orală sau in notații de epocă, pre
cum și creațiile muzicienilor care au 
activat in trecut in centre de pe te
ritoriul patriei noastre, cultura mu
zicală din perioada interbelică și mai 
ales din anii orinduirii socialiste s-a 
afirmat cu consecvență ca un rezul
tat al raportului fecund dintre tra
diție și inovație, ca o adîncire și îm
bogățire permanentă a cuceririlor 
consacrate in contextul spiritualită
ții poporului nostru, ca și in planul 
artei universale. Dacă în perioada 
interbelică experiența creatoare a lui 
George Eneșcu și a muzicienilor din 
generațiile care i-au urmat avea ca 
temei contactul direct și imediat cu 
valorile nepieritoare ale folclorului 
și cu înfăptuirile compozitorilor din 
veacul trecut, epoca socialistă a con
ferit și conferă tradiției adevăratele 
ei dimensiuni.

Iată de ce acum, în climatul de 
reflecție și creație specific acestei pe
rioade ce urmează Congresului edu
cației politice și culturii socialiste, 
eveniment de o deosebită impor-

Ioan ERHAN 
D. PLAEȘU

cinema
0‘Anotimpul iubirii : ARTA (21 31 86)

9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15; 
)7,30; 19.30
0 B.I». la munte și la mare : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11: 13; 15,45; 
18; 20, LTRA (317171) — 15; 17; 19, 
la grădină — 20,30
0 Program pentru copii și tineret — 
9: 11; 13: 15: 17. Serenada la etajul 
XII —19 : DOINA (16 35 38)
0 Pădurea de fagi : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 
20. CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,13: 
13.30: 15,45: 18: 20
0 Comandă urgentă. Luminile din 
larg : DRUMUL SĂRII (31 20 13) - 
15; 17: 19
0 A doua
(49 48 48) —
0 Cuibul
(10 67 40) —
0 Faraonul : SCALA (11 03 72) — 9:
12: 16: 19
0 tuna filmului pentru pace și 
dezarmare : STUDIO (59 53 15) — 10 ; 
12.30 : 15 ; 18.
0 Medalion Alain Delon :. PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.30: 14: 17: 19J10
0 Marele șarpe : LUMINA (14 74 15)
— 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20
0 Hilda : TIMPURI NOI (15 6,1 10) — 
'.I: 11 : 13: 15: 17: 19
0 Alice: POPULAR (35 15 17) — 15: 
17:19
0 Brigada : PROGRESUL (23 94 10)
- 15: 18

variantă : COTROCENI
15: 17: 19

de viespi : VIITORUL
15-, 17: 19 '

teatre
0 Teatrul Național (14 7171,, sala 
Atelier) : Autograf — 19.30
0 Filarmonica ..George Enescu" 
(15 58 75, Ateneul Roisfcn) : concert 
susținut de Orchestra simfonică de 
tineret din Essex (Marea Britanie) 
— 19
0 Teatrul tie operetă (13 63 48. la sala 
mică a Teatrului' Național) : Main’ 
zcUe Nitouche — 18,30
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 19
0 Teatrul satiric-muzfcal „C. Tă- 
nase- (15 68 75, gradina Boema) : Ar
tiștii și Boema — 19.30
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini, la 
izvoare — 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Conferință despre mario
netă — 9.S0

desăvîrșise pentru 
vecie Coloana infinitului. 
Masa tăcerii. Poarta săru
tului in orașul de “pe Jiu 
și după el, adică 
Brâncuși, sculptura, 
plastice, 
făceau 
hotarele orașului sau ale 
județului. Cite o expoziție 
’sau un bust așezat la răs
cruce de drumuri și vreme, 
o conferință neașteptată si 
cu public puțin, un pictor 
singular și nonagenar 
acum. Iosif Chebler, care 
se zbatea să-și facă cunos
cute lucrările și să-și for
meze emuli, doi. trei sculp
tori amatori și bătrini din 
lumea timplarilor mai răs
coleau din cind in cînd 
spiritele, mai dădeau de 
gindit că ar trebui făcut 
ceva. întreprins ceva, că 
totuși mai naște Gorjul ta
lente... Institutele de arte 
plastice din țară reparti
zau uneori cite un scialptor 
sau plastician care se gră
bea să plece spre locul de 
baștină sau. dacă nu 
grăbea, oficialitățile erau 
prea angrenate cu treburi 
de producție, de sistemati
zare a orașului ca să-și 
mai bată capul și cu sta
bilizarea vreunui artist. 
Poate acum, vreau să spun 
in condițiile climatului 
propice de acum, artiști 
afirmați. repartizați cu 
mulți ani în urmă în Gorj. 
s-ar fi fixat și s-ar fi ală
turat, cu sufletul și dalta 
sau penelul, tinerilor pre- 
zenți, unii hotărîți să do
vedească țării și lumii — 
ca Mihai Țopescu sau Va
ier Neag — că Brâncuși n-a 
rămas atît de singular pe 
aceste meleaguri 
cum se credea cu 
decenii în urmă. _
Jiu. dincolo de frumusețea 
adăugată 
lor, mai 
de spirit 
artei.

Așa se 
cu șase ani. ia ființă ce
naclul Tg. Jiu 
afiliat filialei 
U.A.P. în 1983 
secția de artă

după 
artele 

in genere, iși 
rareori loc intre

pe hnga muzeul județean 
care numără 15 membri. 
Aceasta începe să polari
zeze plasticienii amatori 
din cercurile de artă plas
tică de la căminele cultu
rale, cluburile muncito
rești, casele de cultură. E 
drept, exista un cerc de 
plasticieni pe lingă casa 
de cultură municipală, mai 
de tradiție, care-și 
șura 
zisul 
mai 
cerc 
Dar
donare permanentă a spe
cialiștilor și cu o activita-

desfă- 
activitatea in așa- 

„salon al artelor", și 
exista un puternic 

de amatori La Motru. 
ambele, fără o coor-

în vara lui 1980 — la ini
țiativa aceluiași comitet — 
a avut loc La Hobița tabăra 
de sculptură „Brâncu- 
șiana". Rezultatul acelei 
veri fierbinți ? 21 de lu
crări monumentale, o ade
vărată zestre pentru ju
deț Numai că promisiunea 
inițiatorilor ca această ta
bără să aibă loc din trei 
în trei ani nu a fost ținu
tă. Președintele comitetu
lui județean de cultură și 
educație socialistă ne asi
gură că în toamna acestui 
an va avea loc a doua edi
ție a taberei „Brâncu- 
șiana".

nerant la Tg. Jiu expoziția 
„Nicolae Grigorescu".

Revenind la plasticienii 
Gorjului : lucrările aces
tora an fost expuse la toa
te edițiile Festivalului na
țional ..'Cm tarea 
niei". Prezenți la 
țiile zonale de la 
și republicane de ,1a Bucu
rești — Vaier Neag. Mihai 
Țopescu — cu sculpturile 
lor în sticlă, al doilea in 
sticlă optică, s-au făcut 
mesagerii unei arte vi
guroase, novatoare. Li se 
alătură pictori și graficieni 
ca Marin Colțan, Florin 
lusuf. Corina Fulger.

Româ- 
cxpozl- 
Craiova

se

gorjene 
puține 

Că Tg.
prin grija ediii- 
poate etala una 
și profunzime : a

face că. în urmă

al U.A.P. 
Craiova a 

se deschide 
plastică de

•••Mai naște Gorjul talente
te destul de sporadică. 
Deci, trebuia creat un ca
dru adecvat care să 
drume croația, să-i 
tueze drepturile și 
Țiile. să-i asigure 
sarea in lumea 
plastice românești, 
de crearea acestui 
încep să se caute 
pentru asigurarea unei baze 
materiale. Iau ființă deci 
„Galeriile fondului plas
tic" ; se dă în folosință o 
clădire în apropierea mu
zeului județean pentru ca 
artiștii plastici să-și poată 
desfășura activitatea. E 
drept, un spațiu care mai 
comportă. îmbunătățiri.

Conducerea Comitetului 
de cultură și educație so
cialistă Gorj și-a luat ro
lul in serios și în ce pri
vește activitatea artiștilor 
plastici, ocupîndu-se în
deaproape, așa cum însuși 
președintele lui. dr. Ion 
Mocioi, afirmă, de orga
nizarea unor expoziții pe 
plan local — de la afișaje. 
cataloage pînă la sprijini
rea unor excursii de docu
mentare și tabere de crea
ție în teritoriul județului. 
Și pentru că veni vorba.

in- 
, sta- 
dato- 

propul- 
artelor 

Dincolo 
cadru, 
soluții

Merită însă subliniat 
faptul că mai mult ca pri
cind organele locale de 
partid, comitetul județean 
de cuitar-ă și educație so
cialistă au acordat o deo
sebită atenție operei lai 
Brâncuși : s-a reamenajat 
parcul Coloanei infinitului 
după proiectul inițial de 
construcție din 1937—1938 
și curind coloana se va re- 
metaliza pentru a-și redo- 
bindi culoarea dorită de 
sculptor. De asemenea, în 
apropierea Mesei tăcerii, 
in cula fostului muzeu din 
grădina publică, s-a orga
nizat o expoziție documen
tară „Constantin Brân- 
cuși", în sălile căreia—trei 
la număr — se regăsește o 
colecție de fotografii, ine
dite sau edite, de la anii 
de școală ai marelui sculp
tor, la etapele de realizare 
a ansamblului sculptural 
din Tg. Jiu. în cursul aces
tui an s-au organizat două 
expoziții cu participarea 
unor artiști cunoscuți pe 
plan național : Constantin 
Blendea și Vasile Grigore. 
Mai mult. Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste 
România va prezenta iti-

Gheorghe Playeți, 
netul 
torul 
alții, 
tuale 
ză cotidianul, zonele ener
getice. miniere 
muncitorești Motru. 
nari, Bumbești-Jiu. 
nind tocurile 
pentru creație), 
le folclorice și 
atît de bogate 
județ. Recent, in urma do
cumentării la mina Ho- 
răști — Motru. de pildă, au 
deschis o expoziție de gra
fică, iar lucrările realizate, 
după inchiderea expoziției, 
au fost donate minerilor. 
Gest de noblețe spirituală, 
de profundă înțelegere a 
propriului lor mesaj.

Pe lingă cenaclul U.A.P. 
ființează și un original „a- 
telier 35“. care cuprinde 
neri profesioniști pină 
35 de ani. E vorba, 
fapt, de un laborator 
lucru, de o confruntare 
permanentă de idei, de un 
schimb de păreri în ce 
privește lucrările realiza
te, „fața" cu care trebuie 
să iasă pe ușa „atelieru
lui", acuratețea de fapt a 
acestora — pictură, grafică

desig-
Viorel Chirea, sculp- 

Dorel Oprescu și 
Integrați vieții spirl- 
gorjene, ei explorea-

(centrele 
Rovi- 
deve- 

predilecte 
cit și.zone- 
etnografice 
ale acestui

ti- 
in 
de 
de

sau sculptură. Șapte ti
neri, . un fel de „șoimi" ai 
cenaclului cum ne mărturi
sește coordonatorul aces
tui atelier, tinăra Corina 
Fulger, se străduiesc să 
mențină suflul de tinerețe, 
de permanență, de fapt, a 
tinereții prin ceea ce gin- 
desc și transpun pe pinză 
sau în’ lemn. Aceiași pro
fesioniști — mulți 
sori 
gorjene • 
și ritmul 
îndrumă, 
re" prin 
coborind __ ____  ___
90 de plasticieni amatori — 
de la miner la inginer, de 
la medic la maistru sau în
vățător 
copiilor 
nierilor 
,din Tg.
200 de 
mea artei. Mai bine zis. la 
un rafinament al gus
tului estetic. Pentru că 
după mărturiile graficia
nului Grigore Haidău „nu-i 
pregătim pentru profesiu
nea de pictor, ci-i invățâm 
să iubească si să discearnă 
frumosul". Și totuși : re
ceptivi la marile evenimen
te ale lumii, iată ..Un zim- 
bet pentru noul venit al 
planetei", pictură de Dan 
Botuș. clasa a VTI-a, „Co
pilărie fericită", grafică de 
Adrian Cornescu din 
sa a Vl-a. Promisiuni 
tru mai tîrziu.

...Se poate spune că 
în Gorj, s-a creat o osmo
ză între generațiile de ar
tiști, între profesioniștii 
care s-au impus, amatorii 
care-i urmează cu obstina
ție și copiii care abia în
vață 
frumoase. E o mișcare vi
zibilă, ascendentă. în ora
șul lui Brâncuși, mișcare 
sprijinită de forurile loca
le, limbajul comun con st:- 
tuindu-1 transparența sti
clei, fluidul culorilor, du
ritatea cărbunelui, sensi
bilitatea dălții și. firește, 
talentul cu care creatorii 
reușesc să surprindă dina
mica acestui timp.

profe- 
liceele 
pulsul

de desen la
— mențin 
artei amatoare, o 
o scot ...La vede- 
riguroase selecții, 
din lumea celor

— pină in mediul
— de la Casa pio- 
și șoimilor patriei 
Jiu — unde circa

copii aoced la lu-

aici.

abecedarul artelor

Marta CL’IBUS

tanță pentru evoluția viitoare a artei 
noastre, intr-un timp în care facem 
cu responsabilitate și exigență bilan
țul înfăptuirilor contemporane, for- 
mulind noi angajamente, se impune 
necesitatea unei priviri de sinteză si 
asupra înfăptuirilor noastre in pla
nul valorificării științifice a creației 
predecesorilor, asupra i 
lor de acțiune viitoare, 
fășurat în anii din urmă 
plină desfășurare un 
actualizare a tezaurului
de secole, sub forma descoperirii, 
restaurării documentelor existente, 
tipăririi, includerii in viața de con
cert și spectacol, înregistrării pe disc 
și difuzării la radio și televiziune a 
valorilor muzicale autentice, sub 
forma studierii și popularizării în- 
tr-o perspectivă largă a acestui 
corpus de manuscrise și tipărituri 
care au supraviețuit vicisitudinilor 
istoriei. De o asemenea valorificare 
pe căi multiple beneficiază astăzi 
integrala creației enesciene. opera 
altor muzicieni din secolele XIX și 
XX, ca și opere din perioade mai 
vechi care aparțin spiritualității 
noastre. Este adus astfel la lumină 
fondul de documente istoriagrafice, 
iconografice și epigrafree grăitoare 
pentru afirmarea culturii muzicale in 
timpul antichității daco-romane și 
elenistice, pentru contribuția proprie 
muzicienilor autohtoni in domeniul 
artei bizantine și gregoriene, al ar
tei medievale, renascentiste și din 
epoca barocului. Prin publicarea și 
Înregistrarea pe disc a unor colecții 
de melodii bizantine care aparțin 
culturii românești, ca și prin studiile 
semnate de specialiști români și de 
peste hotare (printre aceștia din 
urmă menționăm pe A. E. Penning
ton și D. Conomos) a devenit notorie 
și incontestabilă paternitatea autori
lor români a unor astfel de monu
mente de cultură, cum sint cele rea
lizate de „Școala de la Putna" din 
timpul lui Ștefan cel Mare sau cele 
croate de Școala înfloritoare din pe
rioada lui Constantin Brâncoveanu și 
s-au relevat monumente de o vechi
me milenară, cum este Ms. 160/IV — 
34 aflat La Biblioteca centrală univer
sitară „M. Eminescu" de la Iași. Se 
realizează sub forma editării și a în
registrării pe disc „Colecția națio
nală de folclor". Au fost integrate 
operelor complete ale unor oameni de 
cultură români lucrări de interes mu
zical, cum este cazul cu „Cartea ști
inței muzicii" de Dimitrie Cantemir, 
tradusă și editată. S-au tipărit în 
ediții științifice operele lui T. T. Bu- 
rada, G. Breazul. C. Brăiloiu, I. D. 
Petrescu.

în cadrul efortului de actualizare 
a valorilor patrimoniului nostru mu
zical, au fost redescoperite si restau
rate recent un număr de manuscrise 
și1 tipărituri aparținînd fondului loan 
Căianu. uma’mst de larg orizont, de 
la a cărui încetare din viață s-au 
împlinit la 25 aprilie anul acesta 300 
de ani. Născut in .comuna Leghea, 
județul Cluj., in 1629, de „natione 
Valachus" (conform actului din 17 IX 
1648), atestat în calitate de „muzi
cian român transilvănean" („concina- 
tor Valachus Transilvanus"). I. 'Că
ianu a activat în Transilvania și Mol
dova. afirmîndu-se oa -organist, con
structor de orgi, compozitor, peda
gog. tipograf. întemeietorul tipogra
fiei de la Șumuleu-Ciuc, otținînd 
titluri înalte in contextul vieții spiri
tuale a epocii. Autor al unei cronici 
rimate, evocînd evenimente .referi
toare la domnitorii Vasile Lupu și 
Matei Basarab. 1. Căianu este un 
precursor de seamă al culturii mu
zicale românești, compozitor și autor 
de antologii de muzică de excepțio
nală valoare, deoarece pune in lu
mină melodii de joc și cîntece cu 
o circulație pe întreg teritoriul româ
nesc, atestînd astfel unitatea vieții 
noastre spirituale neștirbite cu nimic 
de stăpinirea străină din Transilva
nia sa natală.

Numeroase studii și volume publi
cate in țara noastră au subliniat cu

orizonturi- 
. S-a des- 

și este in 
proces de 

i moștenit

argumente peremptorii atașamentul 
profund al muzicianului Ioan Căianu 
și al operei sale la cultura poporu
lui in mijlocul căruia s.-a născut. 
Aceste lucrări, Împreună cu re
ferințe cuprinse in scrieri pu
blicate peste hotare, bazate pe cu
noașterea și respectarea adevărului, 
precum și o cercetare obiectivă a 
creațiilor lui loan Căianu,, recent re
descoperite, relevă cu forță semni
ficația operei muzicianului, atestînd 
izvoarele firești ale acestei'a, care 
vin din pămîntul natal și din cultura 
românească. Compozitori români con
temporani, printre care» Doru Po~ 
povici, Vlad Ulpiu și Ludovic Bacs 
au creat valoroase lucrări care poten
țează armonic și orchestral melodii 
din antologia întocmită de loan Că
ianu. Viata si activitatea lui au in
spirat romanul istoric al scriitorului 
Mihail Diaconescu,.

„Codex Caioni" este o colecție de 
211 piese notate după principiul tubu
laturii de orgă, in cuprinsul a 213 
ffl, in 4‘, 16 X 20 cm. Manuscrisul, 
început de Matei, român din Sere- 
deiu, jud. Sălaj, și Valentin Tasnadi, 
a fost definitivat de I. Căianu, 
căruia ii aparțin cate mai multe din
tre transcrieri și lucrări originale. 
Antologia a fost realizată Ia Cluj — 
Mănăștur și la Alba Iulia in perioada 
1634—1671. De o importanță primor
dială sint notațiile reprezentind me
lodii populare românești. în acest 
sens, „Codex Catoni" este o mărturie 
elocventă a continuității istorice și a 
unității de viață Spirituală atestată 
dc folclorul creat și perpetuat de 
români în vatra strămoșească. Sint 
astfel edificatoare melodii notate do 
Căianu în Transilvania și Moldova și 
avind pină astăzi o circulație pe în
treg teritoriul românesc, motive ca
racteristice ate acestora amintind de 
„Banul Mărăcine" și 
Alături die melodii ______ ....
„Codexul" cuprinde și melodii ma
ghiare și slovace, acestea din urmă 
fiind foarte probabil notate de Căia
nu in timpftil studiilor întreprinse la 
Trnava, lirfeă Bratislava. „Codex Ca
ioni" citprftrtde, de asemenea, in ver
siune pentru orgă, notate sub formă 
de tabulatură, creații polifonice, vo
cale de remarcabilă complexitate teh
nică și măiestrie artistică, aparținînd 
unui număr de compozitori de renu
me din școlile italiană, germană, slo
vacă. slovenă. „Codex Caioni" cu
prinde un număr însemnat de com
poziții originale ale autorului colec
ției. cane confirmă forța creatoare a 
acestui muzician român, prestigios 
înaintaș al culturii noastre muzicale.

în cuvtntarea rostită la Congresul 
al IlI-lea al educației politice și 
culturii socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, arăta : „Fără îndo
ială, in intreaga activitate politico- 
educativă și culturală trebuie să se 
țină permanent scama de tot ce s-a 
realizat de-a lungul mileniilor, așe- 
zind la baza ei tot ceea ce constituie 
un bun al culturii și civilizației". 
Rămîne o datorie de onoare a rpu- 
zicologiei noastre să întocmească o 
ediție științifică a „Codexului", pre
cum și a celorlalte) manuscrise păs
trate și să recomande cele mai re
prezentative creații muzicale incluse 
aici in vederea prezentării lor in 
concerte și a înregistrării pe disc, 
•astfel incit fondul de aur al muzicii 
afirmate pe teritoriul patriei noastre 
să se îmbogățească cu nai valori. 
După cum. privind lucrurile intr-un 
plan mai larg, va trebui să se in
vestigheze cu un plus de rigoare, cu 
anvergură sporită, intreaga moșteni
re culturală lăsată de înaintași, pu- 
nindu-se superior in valoare acest 
inestimabil patrimoniu, astfel incit 
în ampla și armonioasa configurație 
a muzicii românești actuale să se 
așeze, cu deplină indreptățire, ală
turi de creațiile contemporaneității, 
și dovezile trecutului asupra puterii 
spirituale a civilizației și culturii ro
mânești.

„Călușari:' 
românești

Vasile TOMES CU

IMPLICĂRI CREATOARE
(Urmare din pag. I)
c.a cetățean — cînd 
văd produse urile, res
pingătoare, chiar dacă 
ele funcționează, să 
admitem, la parame
trii proiectați ; devin 
îngrijorat cind văd in 
rafturile cooperației 
meșteșugărești produ
se artizanale brutal . 
deposedate de frumu
sețea cu care proto
tipul a fost cindva în
nobilat, sau cind văd 
in bazarurile din sta
țiunile balneare ■ pro
duse care ofensează 
tradiționalul gust ar
tistic popular. Nu știu 
ce să mai cred cind 
unitățile de alimenta
ție publică iși deco
rează excesiv pere
ții, cheltuind 1 desigur 
sume importante, cu 
„picturi m urate" co

cel 
In 
ca, 
ce

piate de prin reviste 
de aiurea sau cu de
sene de un gust 
puțin îndoielnic, 
fine, ar fi de dorit 
prin grija tuturor
lor ce au răspunderi 
in aceste domenii, prin 
grija noastră, a tutu
ror, frumosul să se în
troneze pe deplin in 
traiul nostru cotidian, 
in produsul industrial, 
in arhitectură, in tot 
ceea ce înseamnă me
diu ambiant. Educația 
oamenilor, răsznndirea 
gustului pentru fru
mos, făurirea unui om 
mai bun, cu o con
știință înaintată, așa 
cum arăta secretarul 
general al partidului 
la Congresul educației 
politice și culturii so
cialiste, nu sint de 
conceput decit prin- 
tr-o activitate artistică

și culturală de calita
te, ceea ce presupune 
creșterea răspunderii 
tuturor celor implicați 
in acest cast proces 
educativ. Creatorii de 
artă, la rîndul lor. știu 
că numai angajindu-se 
ferm să creeze cu po
porul și pentru popor, 
'•.nspirindu-se din izvo
rul veșnic viu al mun
cii națiunii noastre, 
din creația și felul de 
a fi al poporului, pot 
avea o contribuție mai 
mare la uriașa opera 
de transformare a so
cietății. de formare a 
omului nou și a unei 
civilizații și culturi 
superioare, lată sensul 
vieții și activității 
noastre artistice, ra
țiunile înalte ale crea
ției făurite pentru oa
menii acestui timp.

I
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Mesaie de peste hotare cu prilejul mari sărbători naționale a României Cronica zilei DIN VIAȚA PARTIOEIOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii. Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a tării dumneavoastră, am deo.- 
sebita plăcere de a transmite dumneavoastră si prin dumneavoastră po
porului și Guvernului Republicii Socialiste România sincere salutări și cele 
mai calde felicitări.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a exprima încrederea că 
România și Tanzania vor continua să acționeze în strinsă colaborare pen
tru soluționarea problemelor majore cu care se confruntă comunitatea in
terna ți-o.mală.

Permiteți-mi să vă asigur de dorința' Tanzaniei de a consolida rela
țiile prietenești si cooperarea statornicite intre țările noastre în folosul 
reciproc-al celor două po,poare.

Vă rog să primiți. Excelență, asigurările celei mai înalte consideratiuni 
împreună cu urări de progres si prosperitate pentru poporul român.

ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a sărbătoririi celei de-a 43-a aniversări a Zilei na
ționale a Republicii Socialiste România am deosebita plăcere ca. în numele 
guvernului și poporului Liberiei, precum și în numele meu personal să vă 
adresez dumneavoastră și. prin dumneavoastră, guvernului și poporului 
roman prieten cordiale felicitări împreună cu cele mai bune și sincere urări.

Exprim încrederea că țările noastre vor continua să acționeze împreună 
pentru întărirea legăturilor de prietenie reciprocă, pentru propășirea păcii 
și promovarea cauzei demnității umane pretutindeni în lume.

Fie ca prietenia și cordialitatea ce caracterizează relațiile dintre țările 
și popoarele noastre feă se dezvolte tot mai mult în vuitor printr-o conlu
crare tot mai strînsă.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

SAMUEL S. DOE
Președintele Republicii Liberia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a Zilei naționale a Republicii So

cialiste România. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră 
și poporului român prieten cele mai calde salutări tovărășești. împreună cu 
cele mai sincere felicitări.

Folosesc această ocazte pentru a vă exprima înalta noastră apreciere 
pentru roiul remarcabil pe care dumneavoastră personal l-ați avut în con
ducerea luptei naționale a poporului român impotriva fascismului și pentru 
independență.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

GEORGE HAOUI
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Libanez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți, dumneavoastră si poporul român, mesajul nostra .de 

felicitare și solidaritate cu ocazia sărbătoririi la 23 August a Zilei naționale. 
Cu sentimente frățești.

ALVARO MONTERO MEJIA
Secretar general

al Partidului Socialist Costarican

Stimați tovarăși.
In numele Comisiei naționale de coordonare a Partidului Socialist Me

xican vă transmitem cele mai sincere felicitări si adresăm urări pentru 
bunăstarea poporului român cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și anțiimperialistă. care a eli
berat România de fascism și i-a deschis drumul pe calea socialistă.

Partidul Socialist Mexican — care în noiembrie 1987 își va desfășura 
primul său congres național și fiind rezultatul fuzionării a șase partide de 
stingă mexicane — se bucură de rezultatele obținute de România socia
listă in. cei 43 de ani și apreciază pozitiv planurile sale de viitor. Vă dorim 
noi succese în această importantă .activitate.

Folosim prilejul pentru a afirma, încă o dată că Partidul Socialist Me
xican este hotărît să facă tot ce stă în putința sa pentru întărirea si dez
voltarea relațiilor de prietenie și solidaritate cu Partidul Comunist Român.

Trăiască cea de-a 43-a aniversare a revoluției de eliberate națională a 
României 1

Democrație, suveranitate., revoluție și socialism 1
Cu stimă deosebită.

Cu prilejul celei de-a 43-a aniver
sări a insurecției naționale slovace. 
Jan Papp, ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace la București, 
a organizat, vineri, un film-cocteil.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii si Educației Socialiste, 
ai unor organizații de masă si: ob
ștești. .oameni de cultură și artă, zia
riști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.

Cu prilejul Zilei naționale a Ma- 
layeziei, vineri a avut loc in Capi
tală o manifestare culturală organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea. în 
cadrul căreia au fost prezentate as
pecte ale dezvoltării economice și 
sociale din această tară si au fost 
vizionate filme documentare malaie-1 
ziene.

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

_A luat parte Muhammad Alias. în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Malaye- 
ziei la București.

★
Cu ocazia celei de-a 42-a aniver

sări a Zilei naționale a Republicii 
Socialiste Vietnam, la cinemato
graful „Studio", din Capitală, a avut 
loc vineri „Gala filmului vietnamez".

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Asociației cineaștilor, alți 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au participat Phann Duy Toan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Vietnam la București, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră.

Obiectivele politice ale forțelor 
de stingă din Grecia

WILLIAM REUBEN SOTO
Secretar cu probleme internaționale

GILBERTO RINCON GALLARDO
Membru al Comisiei naționale de coordonare 

a Partidului Socialist Mexican

PERMANENȚA SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I)
ordin economic, politic și social, fără 
precedent in istoria poporului nostru. 
Secretarul generai al partidului a 
arătat cu o deosebită clarviziune că 
procesul revoluționar nu se identi
fică numai cu momentul -istoric al 
cuceririi puterii ■; că rtu pot fi do.uă 
procese distincte, unul revoluționar, 
tumultuos, și altul de construcție 
calmă, in care conflictele se sting. 
Tovarășul Nicolae •Ceaușeseu a for
mulat teza de esență științifică și no
vatoare a continuității procesului re
voluționar. Această concepție înain
tată a permanenței procesului revo
luționar, ,a acțiunii neîncetate a s.pi-, 
ritului revoluționar are o însemnă
tate fundamentală atît pentru dez
voltarea societății, cit și pentru pro
gresul omului. Azi, munca. întreaga 
viață a poporului se desfășoară sub 
semnul revoluției. Al unei revoluții 
în industrie. în agricultură, in ști
ință, învățămînt și cultură. în dez
voltarea generală a patriei. Al unei 
revoluții în gindirea oamenilor. în 
modul de acțiune, în comportamen
tul lor social.

Desigur, procesul revoluționar se 
află, in actuala etapă, în fața 
unor noi cerințe și exigențe. 
Dezvoltarea lui nu se rezumă la 
extrapolarea formelor și modalități
lor din etapele precedente. Condiți
ile noi impun noi modalități de ac
tivitate revoluționară. Azi. în socie
tatea noastră socialistă, spiritul re
voluționar este conceput nu atiit ca 
o valoare în sine, cit ntai ales ca o 
formă activă de manifestare a ființei 
umane în colectivitate, in toate îm
prejurările muncii și vieții. Spiritul 
revoluționar exprimă o stare pro
fundă de conflict cu tot ceea ce este 
învechit și nu mai corespunde ce
rințelor vremii. Dar și voința ar
dentă de a descoperi noul în com
plexitatea relațiilor sociale, de a-1 
crea, de a-1 face să triumfe. Această 
idee, e permanentei spiritului revo
luționar, are rezonanțe profunde în 
opera social-politică a secretarului 
general al partidului. „Ceea ce tre
buie să realizăm — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — cere 
spirit revoluționar, cere romantism 
revoluționar, cere activitate neobo
sită in toate domeniile".

Romantismul constituie o trăsătură 
esențială a spiritului revoluționar. 
Această stare activă a conștiinței se 
identifică în mod fundamental cu 
înflăcărarea în gindi-re și acțiune, 
eu faptele cutezătoare, cu tot ceea 
ce înseamnă frumusețe, spirit de 
dreptate, voință de acțiunecu tot 
ceea ce înnobilează și însuflețește 
ființa umană. Se cunoaște .că istoria 
a înfățișat adeseori imagini defor
mate ale romantismului, ce au in
fluențat și o parte a literaturii din 
aeaolul .trecut. Atitudinea romantică 
apare, din această perspectivă, colo
rată de individualism, de negare a 
puterii rațiunii, de firi ce trăiesc în 
trecut ori în viitor, fugind de pre
zent. Dar cu totul în alt fel se în
fățișează romantismul în sensul lui

s-a manifestat la 
al XIX-lea, dar

adevărat, așa cum 
începutul veacului 
mai cu seamă cum a evoluat de la 
o etapă la alta, cunoscînd cea mai 
puternică afirmare în societatea 
noastră socialistă. Pentru că roman
tismul autentic este o stane .afectivă 
care respectă legile timpului istoric, 
fiind mereu în deplin consens cu 
aspirațiile economice, politioe. ideo
logice ale forțelor progresiste. Este 
concepția perioadelor revoluționare, 
a epocilor trăite la cea mai înaltă 
tensiune. De-a lungul vremurilor, 
s-a identificat cu speranța, cu en
tuziasmul — simțăminte creatoare 
ce se regăsesc in tot ceea ce exist# 
bun în lumea modernă. Be comu
niști i-a înzestrat cu energii sporite, 
cu putere de sacrificiu, cu aoel idea
lism fără de care marile acțiuni 
politice stat de neeoneeput. Roman
tismul constituie și azi o necesitate 
fundamentală avem nevoie de ro
mantism. oe acel romantism activ, 
creator, despre care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. afirmă că se 
identifică in esență cu spiritul revo
luționar.

De atîtea ori, în fața spiritului re
voluționar. a romantismului revolu
ționar imposibilul se transformă în 
posibil. Bunăoară, în cele șase ediții 
ale Festivalului național „Cintarea 
României", ce s-au desfășurat pînă 
în prezent, au fost premiate nume
roase creații tehnico-științifice — 
produse noi, utilaje noi. tehnologii 
noi — ce au dobindit întâietate în 
lume. Acelor colective care au reu
șit performante de excepție le-ar fi 
fost de ajuns o singură clipă pentru 
a spune : ..Nu-i posibil să devenim 
primii în lume“. Dar nu au pornit 
de la „nu se poate". Ci de la am
biția, de la voința de a-și afirma 
spiritul creator, ingeniozitatea. înalta 
competentă profesională. De a do
vedi că se poate. Și au urmat zile 
și nopți de muncă, de învățătură 
asiduă, de căutări creatoare. încu
nunate de prestigioase biruințe. Da, 
le-ar fi fost de ajuns o singură Clipă 
pentru a spune „nu se poate". Dar 
pentru a dovedi că 'se poate li s-a 
cerut angajare pe timp îndelungat, 
dăruire in muncă, hotărâre în acțiu
ne. inițiativă, creativitate. Li s-a 
cerut romantism revoluționar, spirit 
revoluționar. Și au dovedit că le e 
propriu, că îl au.

în -concepția partidului 
a secretarului 
vada supremă

■nostru, 
său generai, do- 
a .spiritului re

voluționar o constituie munca de 
înaltă calitate consacrată creșterii 
prosperității țării. A fi revoluționar 
în muncă înseamnă a-ti face datoria 
fără preget, a fi tm fervent luptă
tor pentru întronarea ordinii si dis
ciplinei in muncă, a manifesta grijă 
deosebită pentru apărarea și dezvol
tarea proprietății socialiste, a-ti ra
corda întreg efortul la cerințele e- 
sentiale ale economiei actlonlnd 
neslăbit pentru creșterea susținută 
a productivității muncii, ridicarea 
nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor. perfecționarea organizării

MATERIALELE REFOLOSIBILE - 
NEÎNTÎRZIAT ÎN CIRCUITUL ECONOMIC!

Schimb de experiență organizat de Consiliul Național al Femeilor
Ieri la Pitești. Consiliul Național 

al Femeilor, cu sprijinul Comitetului 
județean Argeș al P.C.R.. a organi
zat un schimb de experiență pe țară, 
cu caracter de instruire, avînd ca 
temă „Contribuția comitetelor și 
comisiilor femeilor în organizarea și 
desfășurarea acțiunilor de colectare, 
recuperare si valorificare a materia
lelor refolosibile" Au participat pre
ședintele oomitetelor județene ale 
femeilor, președinte de comitete și 
comisii de femei din județul Argeș, 
reprezentanți ai ’Ministerului Apro
vizionării Tehnico-Materiale si Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe.

Prograrrjfil schimbului de experien
ță a cuprins vizitarea unei expoziții 
deschise in sala Palatului culturii 
din Pitești, în cadrul căreia au fost 
prezentate principalele realizări aie 
comitetului județean al femeilor în 
perioada 1985—1987 în domeniul re
cuperării si valorificării materialelor 
refolosibile. Pe primele 7 luni ale 
anului, de exemplu, comitetul jude
țean a înregistrat substanțiale depă
șiri la colectarea materialelor feroa
se si neferoase, a sticlelor, borcane
lor. S-a prezentat experiența bună 
dobîndită si de comisiile de femei 
din mai multe unități. între care

Combinatul petrochimic. întreprin
derea de autoturisme din Pitești. în
treprinderea de motoare electrice.

Participantele au discutat apoi in 
legătură cu modul in cane a» acțio
nat in cursul acestui an femeile din 
întreaga tară pentru traducerea in 
viată a orientărilor tovarășului 
Nioolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, referitoare la co
lectarea. recuperarea si valorificarea 
materialelor refolosibile din toate 
sectoarele de activitate. Au fost evi
dențiate rezultatele bune dobîndite 
de unele județe in această impor
tantă acțiune si a fost ’popularizată 
experiența pozitivă în valorificarea 
si prelucrarea materialelor si a pie
selor de schimb, punîndu-se .accent 
pe găsirea de noi soluții de prelu
crare chiar in unitățile din care ele 
.se colectează. .Schimbul de experien
ță a prilejuit, de asemenea, analiza 
în spirit critic «i autocritic a activi
tății desfășurate in această acțiune 
de importantă deosebită pentru eco
nomia națională si stabilirea unor 
măsuri in vederea mobilizării tutu
ror femeilor la realizarea sarcinilor 
de recuperare, recondiționate si re- 
folosire a materialelor. (Gheorghe 
Cirstea).

muncii si modernizarea producției, 
ispm'irea participării economiei noas
tre la diviziunea internațională a 
muncii, reducerea drastică a consu
murilor de materii prinse, materia
le. combustibili și energie. îndepli
nirea exemplară a planului la toți 
indicatorii. După cum, a fi revolu
ționar în agricultură înseamnă să-ți 
faci o .cauză din lupta pentru valo" 
rificarea superioară a fiecărui metru 
pătrat de pămînt. extinderea metode- ■ 
lor moderne de lucru, a progresului 
trtmico-științific. executarea la vre
me a tuturor lucrărilor agricole. 
Temeiul trainic al viabilității tuturor 
aoestor trăsături îl reprezintă înalta 
pregătire politică, profesională, știin
țifică și culturală-

Pentru a fi azi revoluționar este 
necesar să stăpîneșii știința și cul
tura. Această .cerință se dovedește a 
fi de o însemnătate fundamentală. 
Pentru că. așa cum a subliniat 
tovarășul Nioolae Ceaușescu la re
centul Congres al educației politice 
și culturii socialiste. revolu
ționarul trebuie să fie un om cu 
multiple cunoștințe științifice și 
culturale ; trebuie să fie un om care 
se ocupă oontiniau de lărgirea ori
zontului său spiritual, de însușirea 
a ceea ce este înaintat în epoca sa. 
Care este sensul acestor cerințe ? 
Ce semnificații au ele ? Se pornește 
de la adevărul că numai in baza 
unei astfel de pregătiri revoiwfio- 
rr-rul se va putea situa, pe poziții 
înaintate în toate împrejurările vie
ții. va dobîndi clarviziune în întrea
ga sa activitate. „înarmați cu cele 
mai înalte cunoștințe din toate do
meniile. ale culturii înaintate — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
omul poate să pătrundă și să înțe
leagă tot mai temeinic tainele na
turii si ale universului, să devină 
tot mai cutezător, să-și făurească în 
mod conștient viitorul 
pendent și fericit".

Socialismul a asigurat 
.deplina egalitate între

ținute realizări de neconoeput în 
orinduirile precedente. Se impune, 
acum, in noua etapă, in temeiul
acumulărilor dobîndite, al legităților 
dezvoltării sociale, să fie intensifi
cate înnoirile socialiste, să se asi
gure perfecționarea în continuare a 
societății socialiste pe .cale . revolu
ționară. Continuitatea procesului re
voluționar se dovedește a fi deci 
o legitate 
sociali ste.
proces, 
impun așezarea, la temelia .tuturor 
prefacerilor revoluționare din socie
tatea noastră, a principiilor socialis
mului științificși impun. în ace
lași timp, dezvoltarea a înseși aces
tor principii. îmbogățirea lor neîn
cetată eu uriașele cuceriri nle știin
ței și practicii construcției social iste 
din România, ale luptei revoluțio
nare a popoarelor lumii.

Toate domeniile muncii și vieții 
poporului, industria, agricultura. în
treaga economie națională, știința, 
învățămintul și cultura, 
generală de dezvoltare a 
cuprinse în desfășurarea 
revoluționar. 'Participarea 
la conducerea societăț-î se integrea
ză. de asemenea, în acest vast pro
ces constructiv, realitatea unei ast
fel de participări fiind garantată de 
sistemul democrației socialiste revo
luționare. însuși omul, cu modul lui 

munci, de a fi.
__  _ câîe revcSu- 
în spiritul acestor cerințe 

multilaterale.

obiectivă a construcției 
Complexitatea acestui 

cerințele si exigențele lui

★
Ambasadorul Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia, Boro Denkov, 
a oferit, vineri după-amiază. o re
cepție cp prilejul încheierii misiunii 
atașatului militar, aero și naval al 
acestei țări la București și prezen
tării noului atașat.

Au participat membri ai Consiliu
lui de 1 conducere al Ministerului 
Apărării Naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
generali și ofițeri.

Au, luat parte atașați militari, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Delegația Grupului socialist din 

Parlamentul European, condusă de 
Rudi Arndt, președintele grupului, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. a făcut o vizită în tara noas
tră. s-a intîlnit vineri, cu reprezen
tanți ai presei centrale. Agenției ro
mâne de presă — Agerpres și ai Ra- 
dioteîeviziunîi.

Răspunzi nd întrebărilor adresate 
de ziariștii prezenti. conducătorul și 
membri ai delegației au apreciat re
zultatele vizitei efectuate in Româ
nia. ale convorbirilor avute in timpul 
șederii in tara noastră. Totodată, ei 
s-au referit la posibilitățile existente 
privind promovarea colaborării din
tre Parlamentul European, dintre 
statele membre ale C.E.E. si Româ
nia. în domenii de interes reciproc.

A fost subliniată, de asemenea, im
portanța extinderii conlucrării dintre 
parlamente si parlamentari, relevîn- 
du-se rolul acestora în realizarea 
destinderii, a dezarmării. în instau
rarea unui climat de înțelegere si 
colaborare între tarile continentului 
european. între toate statele lumii.

(Agerpres)

liber, inde-
«u numai 

oameni, in 
cadrul unor relații economice și so
ciale echitabile, ci și accesul liber 
la cultură, la artă. Partidul. îndeo
sebi «tapă Congresul al. IX-lea, și-,a 
intensificat eforturile pentru a reali
za corelații strînse între dezvoltarea 
activității culturale și ridicarea ni
velului de pregătire a forței de 
muncă. Lărgirea orizontului cultura! 
al oamenilor muncii nu a contribuit 
în mod direct la creșterea producti
vității muncii. Nici la îmbunătățirea 
calității produselor. Nici la sporirea 
eficienței economice. Dar a mani
festat o puternică influentă pozitivă 
în toate aseste domenii. Tocmai de 
aceea, tovarășul Nicolae Ceausescu 
sublinia. în cuvîntanea rostită la Con
gresul educației politioe și culturii 
socialiste, importanta .ne car'’ o are 
nivelul cultural ridicat in afirmarea 
gindirii novatoare, a spiritului crea
tor. in fundamentarea unei atitudini 
înaintate. revoluționare față de mun
că.'fată ide răspunderile sociale.

După cel de-al IX-lea Congres 
al partidului. în societatea so
cialistă românească au fort ob-

t
13.00 Telex
13,05 La sflrșit de săptămlnă (parțial 

cotor)
Să:>t.'in?.:na politică 
închiderea programului 
Telejurnal
TeleeneieJopedia (color)
Oaspeți la Hamul Aneutel (cotor). 
Spectacol de varietăți

20,S3 îtlm artistic : „întoarcerea"
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului
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15.00
19.00
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20.00

Administrația de Stat 
Loto-Pranosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIX 28 AUGUST 1987

EXTRAGEREA a Ilva : 31 84 54 37
11 44 17 2 32

FOND DE CÎȘTIGURI : 599 567 
Iei.

activitatea 
tării s'nt 

procesului 
ponorului

r a

d.e a gîndi. de a 
se dezvoltă pe 
tionară. _____
legice ale dezvoltării 
secretarul general al partidului sub
linia la recentul Congres al educației 
politice si culturii socialiste că. 
în noua etapă, este nevoie de 
revoluționari care să-și însușeas
că temeinic uriașele cuceriri ale 
științei, ale tehnicii. De oameni cu o 
înaltă concepție revoluționară și eu 
spirit de răspundere pentru prezen
tul și viitorul patriei. De patrioți 
care să înțeleagă bine că mai presus 
de toate sint interesele generale ale 
poporului, cauza socialism ulmi. pros
peritatea, libertatea și suveranitatea 
țării.

Institutul da meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 august, ora .21 — 1 sep
tembrie, ora 21. Iu țară : Vremea va 
continua să se răcească la începutul 
intervalului, apoi se va încălzi ușor. 
Cerul va C variabil, mai mult noros, 
la Începutul intervalului în regiunile 
nordice, unde vor cădea pe alocuri 
ploi ce vor avea șl caracter de aversă, 
însoțite și /de descărcări electrice, tn 
rest, ploi izolate. Vîntul va prezenta 
unele intensificări din sectorul nordic 
în estul țării, în prima zi. Tempera
turile minime voi' fi cuprinse între 4 
și 14 grade, mai ridicate la sjbrșil iar 
maximele intre 16 și is de grade, mal 
ridicate in sud. spre sfîrșltul interva
lului. Dimineața. pe alocuri, c.ață 
slabă. In București :■ Vremea va con
tinua sil se răcească la începutul in
tervalului, apoi se va încălzi ușor. 
Cerul va f! variabil. Vlntwl va prezen
ta unele intensificări din sectorul 
nord-est. în prima zi. Temperaturile 
minime vor oscila intre 12 și 14 grade, 
iar cele maxime între 24 și 26 de gra
de, mal ridicate spre sfîrșitul interva
lului.

După cum s-a mai anunțat. Con
gresul al IV-lea al P.C. din Grecia 
(interior). desfășurat in luna mai 
1986, a hotărit fuzionarea acestei 
formațiuni într-un nou partid, îm
preună cu alte forțe apșrținind miș
cării social-politice de stingă din 
țară. Comitetul organizatoric format 
cu acel prilej, compus din 81 de 
membri proveniți atît din partidul 
autodizolvat, cit și din rindul altor 
cercuri și mișcări sociale de stingă, 
a desfășurat o intensă activitate 
pentru crearea organizațiilor de bază 
ale noului partid și pregătirea Con
gresului fondator al acestuia. La 
Congresul fondator, desfășurat anul 
acesta la Atena, au participat 850 
de delegați, reprezentînd circa 500 
de organizații de bază, cu un efectiv 
de peste 13 000 de membri, proveniți 
din diverse pături sociale — munci
tori. țărani, oameni de cultură si ști
ință, precum și din mișcările pentru 
pace, feministă, ecologistă.

I.«i congres au participat ca invi
tați reprezentanți ai tuturor partide
lor politice din Grecia, precum și 
delegații din partea a 31 de partide 
comuniste și revoluționar-democra- 
tîce de peste hotare.

Congresul a decis ca noul partid 
să fie denumit STÎNGA ELENA. 
Au fost adoptate Declarația progra
matică, Statutul și Hotărirea poli
tică.

Hotărirea politică se compune din 
nouă capitole. în care, analizindu-re 
situația social-politică din țară, se 
reliefează necesitatea creării noului 
partid al stingii și se propun orien
tări și soluții in vederea înaintării 
țării pe calea progresului.

Perioada istorică pe care o tra
versează țara după căderea dictatu
rii militare în 1974 se apropie de 
sfîrșit — apreciază documentul. Dacă 
ea a dus la t> soluționare 41 proble
melor moștenite, cerințele prezentu
lui își așteaptă încă rezolvarea. Ca
pacitatea forțelor vii ale stîngii de 
a elabora o alternativă pentru ieși
rea din criză este singurul mijloc 
ce poate să reînnoiască speranța ta 
perspectiva unei transformări radi
cale a societății și să permită evi-l 
tarea unei replieri șpre conservato
rism. Referindu-se la tendințele ne
gative din economie si la efectele 
lor asupra veniturilor oamenilor 
muncii și a ocupării forței de mun
că, documentul susține că aceste fe
nomene se vor accentua atita vreme 
cit organizarea societății va fi subor
donată raporturilor de exploatare 
ale modelului de dezvoltare capita
listă a țării, care și-a epuizat po
sibilitățile.

Analizind unele fenomene din via
ta politică și din cadrul mișcării 
muncitorești și sindicale, documen
tul arată că in rindul oamenilor 
muncii și al corpului social în an
samblu se dezvpltă focare de rezis
tență. curente critice, care exprimă 
o mentalitate diferită, forțe ce caută 
alte soluții. Tocmai această contes
tare politică și socială difuză căutăm 
s-o exprimăm și s-o concretizăm 
într-un nou proiect politic al stîngii. 
astfel ca stingă să nu rămînă para
lizată în fărâmițarea sa. ci să .de
vină o forță activă de evoluție rege
neratoare a țării noastre — se arată 
în document.

. (Esența acestui proiect vizează mo
dernizarea democratică de -stingă, 
singura care poate da un răspuns efi
cient atacurilor din partea conserva
torismului și să deschidă, in același 
timp, calea spre viitor. Modernizarea 
este necesară la nivelul instituțiilor, 
al vieții politice și sociale. Trebuie să 
ne ocupăm de problemele anului 
2000, nu de acelea din deceniile tre
cute. Instituțiilor reprezentative tre
buie eă li se confere o structură 
modernă, funcții și competențe mo
derne. Modernizarea este necesară 
la nivelul economiei pentru a asigu
ra țării noastre un loc mai bun in 
diviziunea internațională a muncii, 
pentru a .străbate distanța ce ne se
pară de țările dezvoltate din Euro
pa. pentru a faeilrta asimilarea noi
lor tehnologii și a salva țara de

subdezvoltare și de noi forme de 
dependență. Modernizarea este nece
sară și la nivelul politicii externe, 
pentru a se asigura consolidarea 
Independenței naționale.

Această modernizare trebuie să fie 
democratică, cu alte cuvinte ea tre
buie, făcută cu consimțămîntul cetă
țenilor și cu participarea lor in cele 
mai variate forme. Ea trebuie să 
promoveze socializarea statului și a 
politicii și să dezvolte organizarea 
democratică și autonomă a societă
ții. Ea trebuie să fie. in același timp, 
de stingă, cu alte cuvinte să fie 
inspirată de ideile egalității, dreptă
ții. solidarității și colectivității.

Reușita acestei politici impune în
tărirea stîngii elene, care trebuie să 
devină <un pol de atrapție pentru di
verse medii sociale. Prezența noastră 
autonomă și întărirea influenței 
noastre politice și sociale nu consti
tuie pentru noi un scop în sine : 
urmărim aceste obiective, deoarece» 
credem că politica noastră cores
punde perspectivelor viitorului, por
nind de la soluționarea problemelor 
mici și mari ale prezentului, a pro
blemelor oamenilor muncii, ale ce
lor oprimați și ale victimelor 
nedreptății.

Căutăm să ne constituim într-un 
partid de contestare și de asumare 
a puterii. Refuzăm să admitem va- 
salizarea cetățenilor, distrugertea în
crederii în socialism .și a speranței 
în eliberarea omului. în consecință, 
contestăm raporturile sociale exis
tente. valorile .dominante și mentali
tățile ce prevalează, conservatoris
mul social. în același timp, reven
dicăm un rol decisiv în puterea po
litică, considerînd că tezele noastre 
au rolul de ax al tuturor mișcărilor 
reformatoare, care vor impune solu
ții în toate domeniile.

Pe această bază — se spune în 
hotărirea politică adoptată — noi 
propunem dialogul .cu toate forțele 
de stingă novatoare, democratice și 
radicale pentru a căuta forme du
rabile de colaborare, indiferent de 
deosebiri șl de rezerve în amănunte. 
Este mai necesar ea oricînd de a 
face să renască speranța în posibi
litățile luptei organizate, de a le 
reînnoi formele și conținutul, legin- 
du-le de noi valori și de noi con
cepții. Aceasta necesită stabilirea 
unor raporturi noi între politică și 
societate și presupune ca societatea 
să-și redobîndească încrederea în 
posibilitatea de a-și crea în mod 
conștient viitorul. Activizarea forțe
lor sociale este singurul mijloc de 
a împiedica politica să se epuizeze 
in lupte „la vîrf“. la nivelul apara
telor de partid. Noul partid va mili
ta prin toate forțele pentru a des
chide calea activizării sociale si 
reînnoirii.

în vederea neînnoirii instituțiilor 
.și bu®ei lor funcționări — se afir
mă in textul botărîrii — ne adresăm 
tuturor tendințelor novatoare ale tu
turor partidelor politice. în vederea 
promovării de reforme democratice 
și de stingă ne adresăm tuturor par
tidelor de .stingă. Căutăm colabora
rea pe toate fronturile luptei sociale 
pe bază de programe clar form.ulate. 
Tocmai prin prisma unei asemenea 
concepții de convergență dorim sta
bilirea condițiilor de realizare a unei 
noi coaliții a forțelor politice și so
ciale. care să poată șă cucerească si 
să exercite puterea. Constituirea sa 
presupune .deplasări și schimbări in 
alianțele de clasă și în echilibrul 
forțelor sociale, deplasări care pri
vesc nu numai raporturile dintre 
capital și muncă, ci ansamblul cla
selor, păturilor și categoriilor socia
le. Noua coaliție presupune în ace
lași- timp un pluralism politic ce 
pune in evidență tendințele ideolo
gice și politice existente, sintetizîn- 
du-le pentru a extrage din ele 
orientări programatice clare. Ea va 
fi generată de schimbări și depla
sări radicale in opțiunile politice și 
strategice ale forțelor .politice — se 
«rată in partea finală a documentu
lui.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Vasile Pușcașii - vicecampion mondial 

la lupte libere
La campionatele mondiale de 

lupte libere, ce se desfășoară ia 
orașul francez Clermont Ferrand, in 
limitele categoriei 400 kg. sportivul 
român Vasile Pușcașii s-a clasat pe

locul doi. obținând medalia de ar
gint. Titlul de campion al lumii a 
revenit lui L. Kabelov (U.R.S.S.). iar 
pe locul trei s-a situat B. Scherr 
(S.U.A.).

ATLETISM: încep
Astăzi, la Roma. începe a doua 

ediție a campionatelor mondiale, la 
care s-au înscris peste 1 700 atleți și 
atlete din 165 de țări. La această 
deosebit de importantă competiție 
internațională, așteptată cu mare in
teres de amatorii de sport de pe 
toate continentele, culorile noastre 
vor fi reprezentate de un grup com
pus din 13 atlete și un atlet. Șansele 
cele mai probabile de a se impune 
la Roma și de a cîștiga medalii ’le 
au din nou, ca și la campionatele 
europene de anul trecut, Maricica 
Puică (Olimpia București) și Doina 
Melinte (C.S.U. Bacău). Prima va 
alerga cu siguranță in proba ci fa
vorită de 3 000 m, dar nu este exclus 
să participe și în cea de 1.500 m. 
Doina .Melinte a fost înscrisă la 
1 500 m și 800 m. „Locotenentul" lui 
Puică la 3 009 m și al lui Melinte in 
proba de 1 500 m va fi Paula Ivan, 
.(Olimpia București), proaspăta cîști- 
gătoare a medaliilor de aur ale 
Universiadei la probele mențio
nate. La 800 m. reprezentan-

campionatele lumii
tele noastre vor fi, pe lingă Melinte, 
alergâtoarea Mitica Junghiatu (Me
talul București) și junioara ieșeancă 
Cătălina Gheorghiu. De asemenea, o 
altă junioară. Dorina Calenic (C.S.Ș. 
Tulcea) va participa la 3 000 m.

în proba de săritură în lungime 
au îndeplinit baremul de înscriere la 
campionatele mondiale (6,80 na) trei 
săritoare 
(Rapid), 
nedoara) 
Dinamo 
urmă realizînd o săritură de 6.88 la 
recentele campionate naționale de la 
Pitești. în grupul săritorilor în înăl
țime se înscriu Sorin Matei (C.S.M. 
Craiova), deținător al recordului na
țional (cu 2.35 m), iar la feminin, 
junioara Alina Astafei (C.S.S. nr. 3 
— Steaua). Mihaela Loghin (Steaua) 
la greutate. Mariana Ionescu (C.S.M. 
Craiova) la disc șî Liliana Nâstase 
(C.S.U. Galați) la heptatlon 
pletează lista concurenților români 
la campionatele mondiale, 
renți cărora le dorim mult succes.

românce — Vali Ionescu 
Marieta Ucu (Metalul Hu
și Carmen Sîrbu (20 ani — 
București), aceasta din

balonului este egalată, poate, numai 
de Boloni, Cămătaru, Iovan sau Iri- 
mescu, dar acesta din urmă, din pă
cate. nu prea mai înscrie. • Lotul 
nostru olimpic a plecat ieri la Bacău 
pentru pregătirea meciului România 
— Danemarca, din 3 septembrie. 
Antrenorul Florin Halagian a operat 
o singură schimbare în lotul pe care 
l-am anunțat : l-a selecționat pe 
Njțu (Victoria București) ca al trei
lea portar, pe lingă Liliac și Stin- 
gaciu.. renunțînd la mijlocașul Pană 
(Sportul studențesc) ® Lotul repre
zentativ A pleacă astăzi la Atena, 
pentru partida de verificare cu Pa- 
nathinaikos. din 30 august. Antreno
rul Emerîch Jenei n-a făcut nici o 
modificare în lotul anunțat anterior 
desfășurării etapei a doua. După 
cum se știe, noutatea constă în se
lecția talentatului mijlocaș stelist 
Rotariu (25 ani) ; Tudorel Stoica, in
suficient restabilit, nu va face de
plasarea. • începe duminică, de la 
ora 11, campionatul diviziei B. • în

seria, I, principalele candidate la 
promovare se anunță deocamdată a 
fi: Gloria Buzău, Politehnica Iași, 
F.C. Constanța și F.CJtt. Progresul 
Brăila. O apariție inedită la nivelul 
acestei divizii : Petrolul Ianca. Echi
pa va juca insă la Brăila, Bchitmbîn- 
du-și numele in Petrolul Brăila. • 
Întrecerile din seria a Il-a încep cu 
un meci derbi la București, intre 
Progresul Vulcan și Jiul, la stadio
nul Ciulești de la ora 11. Pe lingă 
aceste două echipe. își vor pune pro
babil candidatura la promovare fos
tele divizionare ,,A“ — Chimia Km. 
Vâlcea și C.S. Tu'goviște. -O formație 
puternică, ce poate încurca multe 
socoteli este Eloctropntere Craiova, 
• Și în seria a III-.a. competiția are 
un meci derbi in prima etapă : Glo
ria Bistrița — F.C. Maramureș. Alte 
formații tari sînt în această toamnă 
F.C. Bihor, firește dar și C.S.M. Re
șița ,si U.T.A. în urma fuziunii cu 
,,UNIO“ si Olimpia Satu Mare își 
pune candidatura Ia promovare.

BOX : „Mănușa Liierulului”

com
concu-

FOTBAL
9 Eficienta este una dintre tră

săturile 
pinâ in 
Dinamo 
5—9 pe
Brasov, se arată în creștere de ran
dament la acest început de campio
nat. Cu 4—0 la București și cu 2—1 
la Galați, Steaua continuă seria re
zultatelor pozitive, serie pe care a 
început-o în campionatul trecut și 
a purtat-o cu brio de-a lungul în
tregii competiții. De asemenea, șase 
goluri a înscris și F. C. Argeș (pri
mind numai trei), echipa din Pitești 
lansînd un nou tunar în locul lui 
Radu II, un atacant pe nume Ghi-

echipelor care au obținui, 
prezent punctajul maxim. 

București, prin victoria cu 
teren propriu si cu 2—0 la

oacă — 24 ani — care a mai jucat 
in ,.A". la C. S. Tîrgoviște • Din
tre echipele neînvinse și care au cite 
trei puncte, C.S.M. Suceava se dis
tinge prin cinci goluri marcate, iar 
Cașuba. cu trei goluri la activ, se 
asază alături de Piturcă. in fruntea 
clasamentului tunarilor. Celelalte 
două. Flacăra și Victoria, cu patru 
și, respectiv, trei goluri înscrise, ur
mează în această ordine ; ambele 
asamblează formații cu multa jucă
tori noi, ceea ce presupune o viitoa
re creștere a eficientei • La capi
tolul marcatorilor din alte echipe, 
să-l evidențiem pe Mocanu (F.C. Pe
trolul), a cărui forță de lovire a

în Sala sporturilor din Constan
ța s-a desfășurat vineri cea de-a 
doua gală a semifinalelor din cadrul 
turneului internațional de box „Mă
nușa Litoralului".

într-unul din cele mai echilibrate 
și spectaculoase meciuri ale galei, 
în limitele categoriei mijlocie-mică, 
Rudei Obreja (Dinamo București), 
etalînd un registru tehnic variat și cu 
lovituri precise. î-a întrecut la punc
te pe Viktor Gusev (U.R.S.S.). La 
aceeași categorie, Andre Sobecki 
(R.D. Germană) l-a învins prin 
abandon în repriza a Il-a pe Ahmct 
Angar (Turcia).

Alte rezultate : categoria muscă : 
Nechim Abis (Turcia) b.p. Nikolai

*
VOLEI. în prima zi a campionatu

lui balcanic de volei pentru echipe 
de junioare, ce se desfășoară la bu
rn en (Bulgaria), selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 3—1 (11— 
1.5, 15—13, 16—14, 15—6) formația 
Greciei.

Alte rezultate : Bulgaria — Turcia 
3—0 (15—13. 15—13. 15—5); Albania — 
Iugoslavia 3-0 (15—9, 15—10, 15—7).

TENIS. La Belgrad se desfă
șoară in aceste zile întrecerile Bal
caniadei de tenis pentru seniori.

Feodosov (U.R.S.S.) ; Asan Givan 
(Farul Constanța) b.p. A. Bresbic 
(Brașov) : categoria cocoș : Vasile 
Saghin (Farul Constanța) b.p. Akan 
Guven (Turcia) : Valentin Dimitrov 
(Bulgaria) b.p. Petre Drogeanu (Med
gidia) ; categoria pană : Ștefan 
Schiller (R.D. Germană) b.p. Ceamur 
Onler (Turcia) ; IJmik Azar (Turcia) 
b.p. Aleksandr Salev (U.RJS.S.) ; ca
tegoria ușoară : Ion Stan (Dinamo 
București) învinge prin abandon In 
repriza a U-a pe Edgar Taktasov 
(U.R.SJ5.).

Astăzi, de la ora 18 se va des
fășura penultima reuniune, pentru 
atribuirea medaliilor de bronz.

♦
în turul II al turneului individual 

masculin, Florin Segărceanu l-a în
trecut cu 6—4. 6—3 pe Răinov (Bul
garia), ’iar Adrian Marcu a cîștigat 
eu 7—6, 6—2 partida cu Jucătorul 
iugoslav Ivanisevici.

în competiția feminină, Diane Sa- 
mungi a învins-o cu 6—4, 6—2 pe 
Markovici (Iugoslavia), in timp ce 
Daniela Moise a pierdut cu 6—2, 
2—6, 0—6 la Sarpopoulos (Grecia).

Rubrică realizata de
Valeriu MIRONESCU



Manifestări consacrate
marii sărbători

naționale a României

NAȚIUNILE UNITE
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în sprijinul unei politici de destindere 
și securitate in Europa

TîrguJ internațional 
de la Damasc

Pavilionul României vizitat 
de primul-ministru sirian
DAMASC 28 (Agerpres). — 

Pavilionul României din cadrul 
Tîrgului internațional de la Da
masc a fost vizitat de primul- 
ministru sirian, Rauf Al Kas- 
sem, precum și de miniștrii eco
nomiei și comerțului exterior, 
industriei, de alți membri ai 
guvernului.

Premierul Rauf Al Kassem 
a evidențiat cursul pozitiv al 
relațiilor economice româno-si- 
riene, exprimind interesul țării 
sale pentru găsirea de noi căi 
menite să impulsioneze schim
burile comerciale și cooperarea 
economică și tehnică bilaterală, 
pe baze reciproc avantajoase, in 
spiritul hotărîrilor convenite cu 
ocazia întâlnirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Hafez AI-Assad, 
secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene.

Performanțele tehnice și ca
litative ale exponatelor româ
nești, produse de industria con
strucțiilor de mașini, de cea 
chimică și electronică, celelalte 
produse s-au bucurat de o lar
gă apreciere.

Conferința internațională privind relația 
dintre dezarmare și dezvoltare 

Memorandum prezentat de unele țări socialiste

*

I 
I 
I
\

____ ____ _ \ 
fășurat ^Zilele culturii românești", i 
complex de manifestări cuprinzind *

‘.ea Emmen a. fost 1 
expoziție de fotografi' 1 

!
*

blicii Socialiste România. De ase- i 
menea, a avut loc o întîlnire cu ț 
oameni de afaceri și reprezentanți l 
ai mijloacelor de informare ■ 
masă, urmată de audierea t----
creații din folclorul românesc.

Manifestarea s-a bucurat de un 
deosebit succes.

BRUXELLES 28 (Agerpres). — O 
seară culturală dedicată evenimen- i 
tului a fost organizată la Bruxelles. ’ 
Participanților le-a fost prezentată ț 
semnificația victoriei revoluției de < 
eliberare socială și națională, anti- * 
fascistă și antiimperialistă din i 
August 1944 pentru dezvoltarea ul- . 
terioară a României. \

O expoziție de carte românească 
deschisă cu acest prilej prezintă la . 
loc de frunte un mare număr de ' 
lucrări din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu, publicate in t 
limbi de circulație internațională, I 
Sint expuse, de asemenea, lucrări ț 
științifice ale tovarășei academician l 
doctor inginer Elena Ceaușescu, ti- , 
părite in România și alte țări, pre- 1 
cum și cărți despre economia, isto
ria, cultura și arta poporului român. 
Expoziția de fotografii „România 
’87“ înfățișează aspecte ale dezvol
tării țării noastre pe multiple pla
nuri, înflorirea culturii și artei în 
România contemporană.

în cursul unor conferințe de presă 
organizate simultan la Berlin și Bonn 
a fost prezentat un document comun 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania și al Partidului Social-Demo
crat,’ de opoziție, din R.F.G., inti
tulat „Lupta ideologică și securitatea 
comună". Documentul — relatează 
agențiile de presă A.D.N. și T.A.S.S. 
— subliniază necesitatea renunțării

la confruntare și a promovării 
coexistenței pașnice. Politica îndrep
tată spre consolidarea păcii, spre 
dialog, dezarmare și înțelegere, spre 
asigurarea destinderii reprezintă o 
necesitate a timpului. Nu calitatea 
armamentelor constituie factorul de
cisiv al consolidării securității, se 
reliefează în document.

(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— în Cadrul Conferinței internațio
nale privind relația dintre dezarma
re și dezvoltare, ale cărei lucrări se 
desfășoară la New York, 11 țări so
cialiste, între care . și România, au 
prezentat memorandumul „Dezar
marea pentru dezvoltare".

Structurat in șase capitole, docu
mentul tratează întreaga problema
tică aflată in dezbaterea conferin
ței : definirea conceptului de „dezar
mare pentru dezvoltare", principiile 
privind realocarea resurselor în do
meniile civile, necesitatea instituirii 
unui mecanism internațional pentru 
transferarea unei părți a resurselor 
eliberate prin măsuri de dezarmare 
către țările în curs de dezvoltare, 
conversiunea, restructurarea rela
țiilor economice internaționale, ur
mările conferinței internaționale pri
vind relația dintre , dezarmare și dez
voltare. rolul Organizației Națiuni
lor Unite. .

Memorandumul relevă că țările so
cialiste se pronunță pentru oprirea 
imediată a cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete și urgente 
de dezarmare,' în vederea eliminării 
armamentelor nucleare și reducerii 
substanțiale a armelor convenționa
le, forțelor armate și cheltuielilor 
militare. Asemenea măsuri ar faci
lita ea, într-o perioadă relativ scurtă 
de timp, să se ajungă nu numai la 
întărirea securității internaționale, 
ci și la alocarea unor resurse supli
mentare de fonduri pentru progra
mele de dezvoltare, la soluționarea 
multor probleme cu care se confrun- 
tă'omenirea, îndeosebi țările în curs 
de dezvoltare.

★

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— în continuarea dezbaterilor din 
cadrul Conferinței internaționale pri
vind relația dintre dezarmare si dez
voltare. vorbitorii abordează diferi
te aspecte ale acestei problematici, 
sugerind atit măsuri cu care să se 
înceapă oprirea competiției militare, 
cit si destinațiile firești ale fondu
rilor devenite disponibile prin dez
armare.

Reprezentantul Republicii Panama 
a atras atenția că acumularea de 
armamente nu poate garanta pacea 
Si securitatea internațională, iar o- 
menirea nu poate si nu trebuie să 
rămînă impasibilă1 fată de sporirea 
arsenalelor nucleare, capabile să 
distrugă de mai multe ori via
ta pe glob. Doar aplicarea 
riguroasă și eficace a sistemului 
de securitate colectivă prevăzut de 
Carta Națiunilor Unite și reducerea 
substanțială a armamentelor și a 
forțelor armate pot asigura o pace 
autentică, justă și durabilă — a re
levat vorbitorul.

La rîndul său, șeful delegației Bul
gariei a deplîns faptul că înarmările 
antrenează irosirea unor resurse 
umane și materiale uriașe. împiedi- 
cind rezolvarea marilor probleme 
economice și sociale cu care se con
fruntă omenirea. Relația dezarmare- 
dezvoltare poate fi identificată și în 
cazul unor situații regionale. nu 
numai global — a adăugat el — 
subliniind rolul pozitiv pe care il 
poate avea crearea de zone fără 
arme nucleare în diferite părți ale 
globului. Vorbitorul a subliniat că 
realizarea unor măsuri concrete pe 
calea dezarmării și dezvoltării ser
vește interesele tuturor statelor, in
diferent de dezvoltarea lop economi
că sau orinduire soaială.

Documentul menționează, totodată, 
necesitatea luării de măsuri concre
te și urgente pentru a asigura folo
sirea științei și tehnologiei exclusiv 
în scopuri pașnice, ca cercetările ști
ințifice și tehnologice din domeniul 
militar să fie reorientate spre solu
ționarea problemelor economico-so- 
-ciale pe care le implică actuala sta
re de subdezvoltare a două treimi 
din omenire și examinarea căilor și 
mijloacelor pentru ca toate țările și 
popoarele să poată beneficia liber, 
pe bază de egalitate, de noile cuce
riri ale revoluției tehnico-științifice.

Țările socialiste se pronunță pen
tru crearea, în cadrul O.N.U.. a unui 
fond internațional „Dezarmarea pen
tru dezvoltare", deschis participării 
tuturor statelor.

Subliniind importanța organizării 
Conferinței internaționale privind 
relația dintre dezarmare și dezvolta
re, care reflectă dorința comunității 
mondiale de a-i da un conținut efec
tiv și de a juca un rol major în so
luționarea problemelor complexe pe 
care le implică, țările socialiste pro
pun organizarea, după o perioadă de 
patru-cinci ani. a unei noi confe
rințe care să evalueze rezultatele în
registrate în aplicarea măsurilor ce 
vor fi stabilite la actuala- reuniune.

Documentul subliniază necesitatea 
reafirmării rolului central al Orga
nizației Națiunilor Unite în solu
ționarea problemelor de dezarmare 
și de dezvoltare și propune ca pro
blematica relației dintre dezarmare 
și dezvoltare să fie examinată de 
Consiliul de Securitate al O.N.U., la 
cel mai înalt nivel.

★

Reprezentantul Cubei a declarat 
că în lumea de astăzi există un mi
litar la fiecare 250 de persoane și 
doar un medic la 4 000 de oameni, 
în același timp — a spus el — în 
lume se cheltuiesc in fiecare minut 
1,7 milioane dolari in scopuri mili
tare, in timp ce anual mor de foame 
circa 40 milioane de oameni. Vorbi
torul a subliniat necesitatea trecerii 
de urgentă la dezarmare și a orien
tării fondurilor astfel eliberate pen
tru sprijinirea eforturilor de progres 
ale tuturor statelor, in primul rînd 
ale celor în curs de dezvoltare.

Conferința de la New York oferă 
șansa istorică de a se trage conclu
zii practice în scopul accelerării 
proceselor de dezarmare si dezvol
tare și al elaborării unei strategii 
internaționale în vederea soluționă
rii acestor două probleme conexe ale 
contemporaneității — a afirmat re
prezentantul Cehoslovaciei. Țara 
mea este gata să participe la formu
larea și transpunerea in viață a 
concepției privind stabilirea unor 
raporturi internaționale care să con
ducă la rezolvarea celor două pro
bleme interdependente.

Reprezentantul Egiptului a apre
ciat că armele nu pot garanta secu
ritatea, iar într-o. lume cu resurse 
limitate înarmările continue si dez
voltarea tuturor țărilor nu pot fi 
susținute. Lipsa de resurse a împie
dicat dezvoltarea și. în aCelași timp, 
mijloace extrem de importante au 
fost dirijate spre înarmare, sub pre
tinsa deviză a creșterii securității — 
a arătat vorbitorul. Succesul sau 
eșecul actualei conferințe depind de 
capacitatea ei de a pune în mișcare 
măsuri și modalități concrete de 
orientare a resurselor spre dezvol
tare.

înZiua de 23 August, marea 
continuare marcată in diverse ______...___ ____ __  ____

In cadrul unor expuneri, expoziții, gale ale filmului sint prezen
tate marile realizări obținute de poporul român pe. plan economic, so
cial. ( 
construcție socialistă și, in special, 
al P.C.R,. cînd . ih fruntea partidului 
Nicolae Ceaușescu.

sărbătoare a poporului nostru, este 
capitale și alte orașe din lume.

cultural, in toate domeniile de activitate, in cei 43 de ani de 
......................... .......................... ~ ' al IX-lea 

tovarășul

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — La sediul Națiunilor Unite 
din New York g avut loc o mani
festare consacrată României, poli
ticii șale . interne și externe, reali
zărilor obținute în cei 43 de ani de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă.

Au- fost puse în evidentă, cu 
acest prilej, semnificația zilei de 
23 August, marile realizări ale 
poporului român în construcția so
cialistă, politica activă 
colaborare 
națională, 
noastră sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

r președintele Republicii Socialiste 
’ România.
1 în cadrul expoziției de fotografii 
1 „România ’87" au fost înfățișate 
î Obiective industriale și sociaPcultu- 
l rale recent realizate prin munca 
i plină de avint a poporului român.
’ A fost proiectat un film artistic. 
1 La manifestare au participat șefi 
i de misiuni permanente ale statelor 
’ membre ale O.N.U.. funcționari din

de
și înțelegere 
promovată de

pace, 
inter- 

țara

y Secretariatul O.N.U., reprezentanți 
i ai unor organizații neguvernamen- 
* tale.
I
j HAGA 28 (Agerpres). — La Haga 
i a fost prezentată o expoziție de 
! carte social-politică ce reflectă 
i gindirea și activitatea revoluționară 
? multilaterală ale președintelui 
1 Republicii Socialiste România,
i tovarășul Nicolae Ceaușescu. Parti- 
ț cipanților le-au fost prezentate 
i marile realizări obținute de poporul 
; român in opera de făurire a socie-
* tățu socialiste multilateral dezvol-

V
*

*

f-

tate.
Totodată, a fost deschisă expo

ziția documentară de fotografii 
„România ’87“, care ilustrează 
realizările economico-sociale obți
nute in anii construcției socialiste, 
îndeosebi succesele remarcabile în
registrate in perioada inaugurată de 
cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

în

de la Congresul 
și a țării a fost ales

localitatea Wassenar s-au des-

expoziții de fotografii, de carte și 
de artizanat. Cu prilejul vernisaju
lui, au fost scoase în evidență tra
dițiile culturale și marile realizări 
ale poporului român în toate dome
niile de activitate.

în localitatea ” 
inaugurată o i 
documentare și de carte, a avut loc 
un spectacol folcloric.

DHAKA 28 (Agerpres). — La 
Dhaka a fost organizată o expozi
ție de carte cuprinzind opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ăl Partidului Co
munist Român, președintele Repu-

in i 
unor I

. publicate in i 
? internațională. ț

\

Continuă eforturile de pace in America Centrală
Convorbirile de la sediul O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, s-a întîlnit. 
la New York, cu reprezentanții per- 
manenți pe lingă Națiunile Unite a 
patru state din America Centrală — 
Guatemala, Costa Rica. Nicaragua și 
Salvador. După cum a precizat un 
purtător de cuvînt al O.N.U.. în ca
drul convorbirii a fost trecută în re
vistă evoluția situației din regiune, 
după înțelegerile convenite, recent, 
la Ciudad de Guatemala. în cadrul 
reuniunii la nivel înalt a țărilor cen- 
tro-americane. Secretarul general ăl

O.N.U. și-a exprimat sprijinul față 
de aceste acorduri și a arătat că este 
gata să ia parte la aplicarea preve
derilor lor in conformitate cu rezo
luțiile Adunării Generale și ale Con
siliului de Securitate. După înche
ierea convorbirilor, reprezentantul 
permanent la O.N.U. al Republicii 
Nicaragua a declarat presei că re
glementarea crizei și instaurarea 
păcii în America Centrală reclamă 
încetarea oricărui ajutor acordat 
grupărilor contrarevoluționare anti- 
sandiniste.

„Dubla opțiune zero 
sansă care nu trebuie

/✓

0 propunere a M.A.E. al R.P.D. Coreene 

privind angajarea de tratative preliminare 
intre cele două părți ale Coreei

PHENIAN 28 (Agerpres). — într-o 
declarație a M.A.E.' al R.P.D. Co
reene, difuzată de agenția A.C.T.C., 
se propune angajarea între cele 
două părți ale Coreei de negocieri 
preliminare la nivelul miniștrilor 
adjuncți de externe — pentru pre
gătirea conferinței miniștrilor de 
externe din Nordul și Sudul Coreei 
și a secretarului de stat al S.U.A. — 
dacă S.U.A. și Coreea de Sud apre
ciază neconvenabilă participarea 
imediată a părții americane la aces
te tratative preliminare. Deși este 
de dorit ca negocierile preliminare

pentru pregătirea conferinței miniș
trilor de externe să se desfășoare 
atit cu participarea Nordului și Su
dului, cit și a S.U.A. — se arată în 
document — R.P.D. Coreeană propu
ne angajarea de convorbiri mai întîi 
între cele două părți ale Coreei, la 
23 septembrie, la Panmunjon.

în declarație se subliniază din nou 
necesitatea primordială a realizării 
dezarmării, pentru atenuarea tensiu
nii actuale din Peninsula Coreea și 
crearea unei atmosfere favorabile 
reunificării pașnice a țării.

DEP

NOI DEMONSTRAȚII ANTIGUVERNAMENTALE LA SEUL. Vineri, 
in diferite cartiere ale capitalei sud-ooreene au avut loc adevărate lupte 
de stradă intre numeroase grupuri de demonstranți împotriva regimu
lui dictatorial sud-ooreean ,sî poliție. în operațiunile de reprimare a 
acțiunilor împotriva guvernului de la Seul au fost folosite unități spe
cializate dotate cu mijloace tehnice, inclusiv cu mașini blindate. Sute 
de manifestanti au fost reținuți de poliție. Demonstrațiile de vineri au 
izbucnit după ce poliția a încercat să împrăștie participanții la o pro
cesiune funerară organizată in memoria unui muncitor asasinat de po
litia sud-coreeană. La procesiune au luat parte aproximativ 20 000 de 
oameni.

GREVA lucrătorilor de culoare 
de la minele sud-africane a intrat 
în cea de-a 19-a zi. menținîndu-se 
climatul încordat generat de opozi
ția patronatului, care a trecut la 
concedieri masive. „Anglo-Ameri
can Corporation" (A.A.C.). cea mai 
mare companie minieră din Africa 
de Sud, a conoediat 16 200 de mi
neri aflați în grevă.

Se poate spune, fără greș, că viața 
politică internațională continuă să 
fie dominată de problema de maxi
mă acuitate a înlăturării primejdiei 
nucleare, opinia publică de pretutin
deni considerînd că adoptarea unor 
măsuri reale care să ducă la dimi
nuarea și apoi lichidarea uriașului 
potențial distructiv acumulat in lume 
și mai ales in Europa constituie un 
deziderat primordial, a cărui înfăp
tuire nu poate și nu trebuie, sub 
nici un motiv, să sufere aminare. 
Așa se și explică interesul profund 
Cu care sint urmărite negocierile so- 
vieto-americane de la Geneva pri
vind eliminarea tuturor rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice, respectiv a forței 
nucleare intermediare, cum mai este 
cunoscută, printr-o denumire gene
rică, această categorie de arme.

Așa cum se știe, inițiativele suc
cesive ale U.R.S.S. de a se aborda 
separat problema eurorachetelor de 
celelalte aspecte care fac obiectul 
tratativelor do la Geneva, de a se 
include în sistemele de arme ce ur
mează a fi dezafectate și rachetele 
cu rază mai scurtă de acțiune sau 
operativ-tactice și, în fine, de a se 
renunța la focoasele nucleare supli
mentare pe care cele două părți ar fi 
urmat să le păstreze, ca o rezervă, 
în afara teritoriului european, rea- 
lizindu-se astfel așa-numita „dubla 
opțiune (sau soluție) zero globală", 
adică lichidarea in întregime a ra
chetelor ce pot atinge obiective si
tuate la o distanță între 500 și 5 500 
km — inițiative care s-au bucurat 
de un larg ecou pozitiv — ca și 
unele propuneri ale S.U.A- au con
tribuit la depășirea, rînd pe rind, a 
unui șir de importante piedici exis
tente în calea realizării unui acord 
in această direcție, dorit'cu fervoare 
de popoarele europene, de toate po
poarele lumii. Acord care ar fi sa
lutat cu o imensă satisfacție pen
tru că, stipulind desființarea unei 
întregi categorii de arme cu mare ca
pacitate de distrugere, ar marca, in 
același timp, pentru prima dată, 
adoptarea unor măsuri nu de „limi
tare" Sau de control al înarmărilor, 
ci de dezarmare efectivă, ceea ce ar 
însemna un punct de cotitură in an
samblul negocierilor care se desfă
șoară de atita vreme în această ches
tiune de arzătoare actualitate.

în aceste condiții, cu atit mai de ne
înțeles și de neacceptat apare insis
tența unor state și îndeosebi a R.F.G. 
de a menține în dotarea forțelor ar
mate vest-germane rachetele „Per
shing 1A“, care pot fi echipate atit 
cu focoase clasice, cit și cu focoase

nucleare. Or, partea americană declară 
că aceste rachete nu pot intra în sfera 
tratativelor bilaterale de la Geneva 
pentru că ele ar aparține unei „terțe 
țări". La rindul lor, reprezentanții 
guvernului vest-german susțin, si- 
tuindu-se pe aceeași poziție, că ra
chetele respective „nu au fost și nu 
pot fi obiect al negocierilor sovie- 
to-americane de la Geneva".

Desigur, acestea sint argumente 
care pot fi luate în considerație 
atunci cînd este vorba de rachetele 
purtătoare propriu-zise ca și de în
cărcăturile lor clasice, dar în nici un 
caz nu pot fi valabile cind este vor
ba de încărcăturile nucleare, pentru 
simplul motiv că acestea se află sub 
controlul S.U.A., fiind de altfel de
pozitate peste ocean (de unde in 
orice moment pot fi transportate in

principalul partid de opoziție, a ce
rut. astfel, convocarea, in prima săp- 
tămînă a lunii septembrie, a unei 
ședințe extraordinare a Bundesta- 
gului, pentru a discuta această ches
tiune, în proiectul de rezoluție pe 
care intenționează să-1 prezinte ce- 
rindu-se guvernului să renunțe la 
poziția sa neconstructivă. ./Poziția 
guvernului, a declarat președintele 
P.S.D., Hans-Jochen Vogel, a fost 
de la bun început nerezonabilă, iar 
acum a devenit de-a dreptul impo
sibil de susținut". La rîndul său. 
Partidul Ecologist s-a alăturat ini
țiativei social-democrate, exprimin- 
du-și speranța că Bundestagul va 
adopta o hotărîre privind renunțarea 
de către R.F.G. la rachetele respecti
ve. Deși face parte, după cum se 
știe, din coaliția guvernamentală,

CONTROVERSE PE SCENA POLITICĂ VEST-GERMANĂ
R.F.G.). Ca atare, încărcăturile (fo- 
coasele) nucleare aparțin de fapt și 
de drept părții americane și deci ele 
intră nemijlocit in sfera negocieri
lor de la Geneva. A afirma că a- 
ceste focoase aparțin unei „terțe 
țări“, respectiv R.F.G., echivalează, 
practic, cu Încălcarea prevederilor 
tratatului de neproliferare a arme
lor nucleare, ca de altfel și a pre
vederilor Constituției vest-germane. 
care interzice posedarea de către 
Germania federală a oricăror arme 
nucleare. Pe de altă parte, menți
nerea focoaselor celor 72 rachete 
„Pershing IA" ar însemna o seri
oasă știrbire a principiului „dublei 
opțiuni zero" asupra căruia S.U.A. 
și-au dat consimțământul. Pe scurt, 
insistența de a se menține rachetele 
nucleare amintite în dotarea forțelor 
armate vest-germane riscă să înde
părteze perspectiva unui acord, toc
mai intr-un moment cînd acesta 
părea mai apropiat decit oricind_, 
csea ce nu poate decit să producă 
o legitimă îngrijorare.

Această îngrijorare este împărtă
șită și de cercurile largi., ale opiniei 
publice vest-germane. Personalități 
politice de prim rang, partide repre
zentate in Bundestag, organiza
ții de masă, alte grupări se pronun
ță .pentru eliminarea' tuturor arme
lor nucleare de pe teritoriul țării, 
inclusiv a rachetelor „Pershing 1A“, 
pentru a se depăși principalul ob
stacol aflat în calea unui acord care 
să consfințească „dubla opțiune 
zero". Partidul Social-Democrat,

Partidul Liber Democrat s-a pronun
țat, de asemenea, pentru „evitarea 
oricăror obstacole care ar putea îm
piedica realizarea unui acord in ce 
privește forța nucleară intermedia
ră". „în nici un caz un acord sovie- 
to-american nu trebuie să eșueze din 
pricina poziției R.F.G.", a afirmat 
președintele acestui partid, Martin 
Bangemann, iar vicecancelarul și mi
nistrul de externe Hans-Dietrich 
Genscher a subliniat necesitatea „de 
a se acționa cu spirit de răspundere 
și clarviziune, pentru ca șansa unui 
viitor pașnic pentru Europa să nu 
fie irosită".

în ce-i privește pe creștin-demo- 
crați și ramura lor bavareză, creștin- 
socialii, aceștia resping argumentele 
celor care cer să se renunțe la ra
chetele „Pershing IA", încercînd să 
susțină între altele, cum a făcut Al
fred Dreggel, președintele fracțiunii 
parlamentare a celor două formații 
politice, că acestea ar avea „o 
valoare militară limitată". Motivație 
întru totul discutabilă, ținînd seama 
de faptul că cele trei tipuri de fo
coase destinate acestor rachete (cu 
o rază de acțiune de 750 km) au o 
putere de 60, 200 și, respectiv, 400 
kilotone, ceea ce reprezintă o forță 
de distrugere apreciabilă, echivalen
tă cu peste o mie de „Hiroshîme" 
(chiar două mii, potrivit unor surse).

în orice caz. în contextul putemi- 
' cei controverse în jurul chestiunii a- 

mintitelor rachete, inclusiv ale apro
piatei dezbateri în Bundestag, can
celarul Helmut Kohl, reafirmînd că

irosită
acestea „nu pot constitui obiectul 
negocierilor de la Geneva" și descri
ind ca „nefondate" cererile privind 
eliminarea lor, a declarat că s-ar 
putea, totuși, renunța la proiectata 
modernizare a rachetelor ..Pershing 
IA" și proceda la distrugerea lor. cu 
condiția ca S.U.A. și U.R.S.S. să sem
neze și să ratifice un acord verifica
bil referitor la rachetele cu rază me
die și mai scurtă de acțiune. Cu alte 
cuvțnte, rachetele ar putea fi deza
fectate, dar nu în cadrul acordului, 
ci în afara acestuia, într-o perioadă 
de timp nedefinită, ceea ce ar în
semna că pe teritoriul Europei ar 
mai rămîne, vreme, poate, de multi 
ani. un număr important de rachete 
nucleare operativ-tactice. Ca o pri
mă și imediată reacție la aceste de
clarații, președintele P.S.D., Hans- 
Jochen Vogel, a apreciat că se rfe- 
marcă „un anumit progres", dar că 
promisiunile de renunțare la moder
nizarea rachetelor și de lichidare a 
lor sint. în mod nejustificat, legate 
de condiții preliminare. Se cuvine 
totodată subliniată precizarea unui 
purtător de cuvînt sovietic că 
U.R.S.S. „a primit cu interes" decla
rația cancelarului federal, dar că 
Uniunea Sovietică nu este interesată 
în rachetele aflate în proprietatea 
R.F.G.. ci în lichidarea tuturor fo
coaselor nucleare pentru sistemele 
operativ-tactice.

Toate aceste evoluții din ultimul 
timp pun, mai mult ca oricînd, in 
lumină necesitatea stringentă a unui 
nou mod de abordare și acțiune in 
ceea ce privește aspectele cardinale 
ale vieții internaționale, de care de
pind nemijlocit destinele păcii. Mai 
mult ca oricînd este necesar să nu 
se precupețească nici un efort spre 
a nu se pierde șansa istorică de rea
lizare a unui acord pentru eliminarea 
globală a rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice. prin în
lăturarea oricăror piedici din ca
lea unui asemenea acord. Așa 
cum arăta recent președintele 
Nicolae Ceaușescu, existența arme
lor nucleare pe teritoriul unui stat 
sau altuia nu reprezintă o problemă 
internă, ci privește toate statele 
europene, tocmai pentru că aseme
nea arme au o Imensă putere de dis
trugere. Popoarele europene sint vi
tal interesate în eliminarea arsena
lelor nucleare de pe teritoriul tutu
ror statelor din Europa, ca și din 
întreaga lume și este înalta lor răs
pundere și îndatorire să acționeze 
tot mai energic și viguros pentru ca 
acest obiectiv fundamental să devină 
realitate.

Romulus CĂPLESCU

, GREC IA A ÎNCETAT SA SE 
AFLE ÎN STARE DE RĂZBOI CU

I ALBANIA, a anunțat la Atena un 
purtător de cuvînt al guvernului,

I citat de agenția T.A.S.S. Relațiile 
diplomatice bilaterale au fost re
stabilite în anul 1971. Purtătorul de

I cuvînt al guvernului elen a. subli
niat că revenirea la stare de pace 
va servi extinderii relațiilor dintre 
cele două țări.

| NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE. în cursul ultimei săptă-

Imini, la negocierile sovieto-ame- 
ricane privind armamentele nu
cleare și cosmice au avut loc reu- 

Iniuni in cadrul cărora au fost 
dezbătute toate cele trei probleme 
aflate pe ordinea de zi : rachetele 
cu rază medie de acțiune, arma-

Imentele cosmioe și cele strategice 
— relatează agenția T.A.S.S.

. REUNIUNE A PARTIDELOR 
ECOLOGISTE. în capitala Suediei

I au început, vineri, lucrările unei 
conferințe internaționale a parti-

I delor ecologiste, la care participă 
circa 300 de reprezentanți din 20 
de țări — transmit agențiile de

I presă. Pe agenda lucrărilor figu
rează o evaluare a eforturilor vi- 
zind distrugerea armelor nucleare, 
probleme ecologice ale lumii con-

Itemporane, coordonarea acțiunilor 
menite să contribuie la protejarea 
mediului ambiant.

SEMINAR ȘTIINȚIFIC SOVIE- 
TO-AMERICAN. Măsurile pentru 

I asigurarea securității și extinderea 
colaborării în regiunea Pacificului 
se află în prim-planul dezbateri- 

Ilor seminarului științific sovieto- 
american. care și-a început lucră
rile la Habarovsk- — informează 
agenția T.A.S.S. Oameni de știință 
din cele două țări examinează, de

asemenea, posibilitățile lărgirii co
laborării în diverse domenii con
crete de activitate și in ceea ce pri
vește ocrotirea mediului ambiant.

ÎNTREVEDERI LA LUANDA. 
Președintele R.P. Angola. Jose 
Eduardo dos Santos, l-a primit, la 
Luanda, pe trimisul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
regiune, Marti Ahtisaari — rela
tează agenția Angop. A fost 
examinată situația din regiunea de 
sud a Africii, cu precădere proble-, 
ma accesului la independentă al 
Namibiei, teritoriu ocupat ilegal de 
regimul rasist de la Pretoria. Marti 
Ahtisaari a vizitat anterior Repu
blica Sud-Africană și Zambia,

TRUPELE GUVERNAMENTALE 
ANGOLEZE au întreprins noi ac
țiuni de luptă împotriva elemen
telor teroriste sprijinite de R.S.A. 
După cum informează agenția 
Angop, forțe ale armatei națio
nale au eliberat un sat din mîinile 
rebelilor în provincia Bie. din 
partea centrală a țării. In cursul 
luptelor. 57 de membri ai bandelor 
criminale au fost uciși.

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ in 
virstă de 81 .de ani cunoscutul re
gizor, actor și scenarist de film 
american John Huston. Printre 
realizările sale se numără filmele 
„Șoimul maltez". „Moulin Rouge", 
„Noaptea Iguanei". „Triunghiul 
Bermudelor" „Moby Dick".

IN HAITI situația continuă să se 
mențină încordată. Junta militară 
încearcă să împiedice prefacerile 
democratice, recurgind tot mai des 
la măsuri de forță. Ca răspuns la 
această poziție antipopulară, zeci 
de grupări socio-politice, profesio
nale și religioase au anunțat con- ■ 
stituirea unui Front național de | 
concertare pentru elaborarea unui 
plan de salvare națională. In foto
grafie : unități militare patrulînd pe I 
străzile orașului Port-au-Prince, 
capitala țării. (

ZBORUL COMPLEXULUI ORBITAL „MIR". Cosmonauții sovietici 
Iuri Romanenko și Aleksandr Aleksandrov iși încheie o nouă săptămină de 
activitate la bordul complexului științific orbital „Mir". In ultimele zile, 
relatează agenția T.A.S.S., cei doi membri ai echipajului au efectuat o 
serie de experimente' geofizice și astrofizice, au verificat unele sisteme 
ale aparaturii de bord ale complexului orbital. Simbătă, 29 august, cei 
doi cosmonauți vor avea zi de odihnă. Potrivit datelor controlului medical, 
starea sănătății celor doi cosmonauți este bună. Zborul complexului or
bital „Mir" se desfășoară normal, menționează T.A.S.S.

Pentru soluționarea conflictului 
dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a informat 
Consiliul de Securitate asupra re
zultatelor convorbirilor pe care le-a 
avut, în cursul acestei săptămîni. cu 
Mohammed Larijani, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Iranu
lui, in legătură cu unele aspecte ale 
rezoluției 598 a Consiliului privind 
soluționarea politică a conflictului 
iraniano-irakian — relatează agenția 
Taniug. Mohammed Larijani — re

levă Taniug — a făcut cunoscut că 
va reveni, la New York, pentru con
tinuarea convorbirilor, după ce va 
informa guvernul iranian asupra 
discuțiilor avute cu secretarul gene
ral al O.N.U.

Perez de Cuellar a subliniat că 
discuțiile sale cu trimisul iranian se 
înscriu în mandatul încredințat de 
Consiliul de Securitate de a media 
pentru aplicarea rezoluției 598, care 
cheamă la încetarea neîntîrziată a 
conflictului dintre Iran și Irak.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situație încordată la Beirut • Un apel lansat de reuniunea 

miniștrilor arabi ai informațiilor
BEIRUT 28 (Agerpres). — în su

dul Libanului au fost semnalate 
noi incidente, luptătorii libanezi din 
rezistență, atacînd, în zona Tallat 
Alman, poziții deținute de forțele 
israeliene de ocupație și unități ale 
așa-zisei „Armate a Libanului de 
Sud", creată și finanțată de Israel 
— informează agenția K.U.N.A.

Pe de altă parte, aceeași sursă re
levă că la Beirut au continuat vineri 
demonstrațiile de protest față de ac
tuala situație economică și finan
ciară a țării, generată îndeosebi de 
instabilitatea pe plan politico-fhili- 
tar. în suburbiile din vestul și su
dul capitalei traficul a fost întrerupt 
mai multe ore.

Primul-ministru Selim Al-Hoss a 
convocat cabinetul pentru simbătă 
în vederea examinării situației difi
cile pe plan economi co-social a Li
banului.

TUNIS 28 (Agerpres). — în capi
tala Tunisiei s-a încheiat reuniunea 
miniștrilor arabi ai informațiilor, 
care au lansat un apel la încetarea 
conflictului iraniano-irakian și a 
asediului asupra taberelor de refu
giat! palestinieni din Liban — 
transmite agenția K.U.N.A. Partici- 
panții au formulat, de asemenea, 
recomandări cu privire la prezen-

tarea veridică a realităților din lu
mea arabă, precum și la necesitatea 
intensificării activității mijloaoelor 
de informare în masă arabe în di
recția reflectării politicii opresive 
promovate de autoritățile israeliene 
în teritoriile ocupate.

J
MARI INUNDAȚII 
ÎN BANGLADESH

• Zeci de mii de oameni 
rămași fără adăpost • O- 
perațiune de salvare în 

Golful Bengal
DHAKA 28 (Agerpres). — O 

nouă furtună, deosebit de vio
lentă, s-a abătut asupra R.P. Ban
gladesh, in ultimele 24 de ore, în
răutățind situația, deja agravată 
de inundațiile ptiternice ce au avut 
loc în ultima săptămină, apreciate 
ca cele mai mari din ultimii 40 de 
ani. în districtul Chanpur din sudul 
țării, peste 4 000 de familii au ră
mas fără adăpost. Meteorologii au 
înregistrat căderi de apă de 250 mm 
pe centimetru pătrat. în capitala 
țării, Dhaka, circa 50 000 de oameni 
și-au părăsit locuințele. Pe de altă 
parte, forțe navale ale Banglade
shului au început o vastă operațiu
ne de salvare a unui mare număr 
de pescari declarați dispăruți în 
urma unei puternice furtuni în Gol
ful Bengal. După cum s-a anunțat 
oficial la Dhaka, circa 400 de am
barcațiuni pescărești au fost sur
prinse de o puternică furtună.

FILIPINE

Tentativă eșuată de lovitură de stat
MANILA 28 (Agerpres). — în Fi- 

lipine. forțele armate guvernamen
tale au dejucat, vineri, o tentativă 
de lovitură de stat — informează a- 
gențiile de presă. Circa 300 de mili
tari rebeli ocupaseră poziții în unele 
puncte importante din capitală timp 
de cîteva ore. într-un mesaj radio
televizat adresat națiunii, președin
tele țării, Corazon Aquino, a afirmat 
că guvernul controlează situația, a- 
nuntînd că. în calitate de comandant- 
sef al forțelor armate, a ordonat să 
se pună capăt cit mai curînd posibil 
rebeliunii. Purtători de cuvînt ai Co
mandamentului armatei filipineze au 
precizat că trupele guvernamentale 
au restabilit controlul asupra tutu
ror obiectivelor din capitală care fu

seseră temporar ocupate de rebeli, 
adăugind că sint realizate operațiuni 
de înăbușire a ultimelor focare de 
rezistență de la cazarma Camp Agui- 
naldo.

Agenția T.A.S.S. relevă că rebelii 
care dețineau poziții in zona Centru
lui de ‘televiziune s-au predat. îm
preună cu un alt grup de rebeli a- 
flati la baza aeriană Villamor. Con
ducătorul tentativei de lovitură de 
stat, colonelul Gregorio Honasan, a 
fugit la bordul unui elicopter în 
timpul confruntărilor din zona gar
nizoanei Camp Aguinaldo — mențio
nează agenția EFE.

în cursul incidentelor, rebelii au 
făcut numeroase victime si zeci de 
răniți în rîndul civililor.
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