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Intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie,
în spiritul voinței comune de a impulsiona dezvoltarea
colaborării multilaterale româno-sovietice, au continuat
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Teze si orientări de inaltă valoare teoretică si practicăV

Calitatea pregătirii economice

imperativ al prezentului
în ședința 
lunii apri-

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezentată 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de la sfîrșitul 
lie, consacră, în ansamblul multiplelor probleme care privesc perfec
ționarea conducerii activității economico-sociale, o atenție deosebită 
perfecționării pregătirii cadrelor, a tuturor oamenilor muncii, ridicării 
nivelului lor științific, tehnic, profesional și politic. în acest cadru, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „O atenție deosebită trebuie să 
acordăm înțelegerii problemelor economice, problemelor conducerii și 
tuturor celorlalte probleme care sînt esențiale pentru ca activiștii, ca
drele de partid șî de stat să-și poată îndeplini in bune condiții răspun
derile ce li se încredințează".

Pornind de la aceste sarcini complexe de maximă însemnătate 
practică pentru perfecționarea organizării și conducerii societății și în
făptuirea in cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare multi
laterală a patriei socialiste, ziarul nostru va consacra o serie de articole 
problemelor pregătirii științifice, politico-ideologice și tehnico-economice 
a cadrelor de conducere, a 
atenției : calitatea pregătirii

tuturor oamenilor muncii. Astăzi, în centrul 
economice.

noii 
noii

Afirmarea cu putere sporită a 
revoluții științifico-tehnice. a 
revoluții agrare, trecerea la o cali
tate nouă, superioară în toate sec
toarele de activitate, modificările 
profunde generate de socialism în 
statutul membrilor societății. în ac
tivitatea și relațiile economice din si 
dintre unitățile economice. în siste
mul de ansamblu al relațiilor econo
mice. ca și in mecanismul de func
ționare și dezvoltare a complexului 
economic național au pus și pun în 
termeni noi problemele gîndirii, cul
turii. științei și conștiinței economice 
și. o dată cu aceasta, au accentuat 
însemnătatea pregătirii economice a 
tuturor membrilor societății, a spe
cialiștilor cu studii 
ferent de domeniul 
a tuturor cadrelor 
în mod deosebit, a 
studii superioare.

Edificarea socialismului multilate
ral dezvoltat, transformările profun
de pe care acest proces le presupune 
Si le cuprinde impun cu necesitate 
obiectivă educarea economică înain
tată — formarea unei culturi, a unei 
gîndiri și conștiințe economice îna
intate. asigurarea unei pregătiri e- 
conomice socialmente necesare pen
tru toți membrii societății. Această 
necesitate izvorăște înainte de toate 
din noul statut al membrilor socie
tății. generat de relațiile economice 
socialiste în noile condiții ale înain
tării societății pe calea socialismului 
multilateral dezvoltat.

Așa cum se știe, oamenii și-au în
chipuit și reprezentat intotdeauna in 
anumite forme relațiile dintre ei si 
natură, relațiile lor reciproce. în țoa-

superioare, indi- 
în care lucrează, 
de conducere și, 
economiștilor cu

te aceste cazuri, ideile și reprezen
tările lor constituiau, așa cum spu
nea K. Marx. „expresia conștientă
— reală sau iluzorie — a relațiilor 
lor reale și a activității lor reale, a 
producției lor, a schimburilor lor. a 
organizării lor sociale și politice". în 
ansamblul acestor reprezentări, prin 
care existenta socială era veridic sau 
deformat reflectată in conștiința so
cială. intotdeauna s-au întilnit. in
tr-o măsură sau alta, anumite opinii, 
stări de spirit, mentalități, idei, con
vingeri și concepții economice. în 
structura conștiinței sociale au fost 
prezente elemente de psihologie eco
nomică și de gîndire economică pro- 
priu-zisă. în același timp, spiritul e- 
conomic. înțeles ca expresie identică 
a trebuințelor și intereselor econo
mice. s-a numărat printre cauzele 
nemijlocite care au inspirat iniția
tivele și demersurile economice ale 
subiecților și agenților economici. în 
fapt ale lui „Homo oeconomicus", 
indiferent de modul de înțelegere a 
acestuia de către diferite curente și 
școli ale economiei politice burgheze.

Prin urmare, realitatea economică, 
existenta economică este reflectată 
direct in si de către gindirea econo
mică. în procesul gindirii economice
— căci ea este proces — subiectul, 
omul reflectă cu ajutorul categoriilor 
economice realitatea economică și 
deci ..construiește" cu ajutorul aces
tor „cărămizi" imaginea intelectuală 
a acestei părți a lumii obiective.

Prin gîndirea economică omul re
flectă și cunoaște sistemul relațiilor 
economice, modul economic de pro
ducție și reproducție socială, conți
nutul și esența acestuia, structura și

mecanismul de funcționare și dez
voltare, legile care guvernează miș
carea — funcționarea și dezvoltarea 
— vieții economice etc. Cunoștințele, 
ideile economice ale oamenilor, cla
selor și grupurilor sociale, ale socie
tăților se înmănunchează în sisteme 
de concepții cu privire la procesele 
vieții economice, relațiile, mobilurile 
și legile lor. Sistemele de concepții 
îmbracă forma teoriilor, doctrinelor 
și. pe o anumită treaptă a dezvol
tării lor. au dus Ia constituirea ști
inței economice în general, a econo
miei politice în special si apoi la 
diferențierea, specializarea si inte
grarea diferitelor ramuri și 
muri ale științei economice.

Din acest moment, gîndirea 
inta economică se constituie 
cultură de specialitate, devin 
țiune în continuă creștere. ca sferă 
și importanță a culturii spirituale 
generale. Stadiul actual de dezvol
tare a societății, a producției mate
riale. a transformat, totodată, con
știința economică într-un element al 
conștiinței sociale, iar gîndirea eco
nomică înaintată si știința economi
că in atribute cardinale ale compe
tentei profesionale a tuturor acelora 
care sint. chemați să se pronunțe sau 
să decidă în problemele majore aie 
organizării, conducerii și dezvoltării 
producției materiale, ale vieții eco- 
nomico-sociale la micro și maerosca- 
ră, în profil vertical sau orizontal.

Transformarea socialistă a societă
ții. generalizarea proprietății obștești 
în întreaga economie națională, tre
cerea la autoconducerea muncito
rească, Ia autogestiunea economică și 
la autofinanțare au modificat radi
cal stațutul membrilor societății, au 
creat un nou tip de „Homo oeco- 
nomicus". Acesta personifică în sine, 
înainte de toate, noile relații de 
proprietate. Membrii societății socia
liste sint coproprietari egali ai avu
tului obștesc societal sau și ai avu
tului obștesc al Unităților coopera
tiste sau al altor entități colective si 
proprietari ai avutului personal ; ei 
sint producători socialiști uniți aso- 
ciați la micro sau la macroscară ; pe 
o anumită treaptă a evoluției socie
tății socialiste ei au devenit și devin

subra-

Si sti- 
într-o 
o sec-

Prof. univ. dr. 
Aurel NEGUCIOIU
Rector al Universității 
din Cluj-Napoca
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Mobilizare energică, bună organizare, 

ritmuri de lucru in continuă creștere
orientărilor 
în repetate

La Palatul Consiliului de Stat 
au continuat, joi, 12 mai, convor
birile oficiale dintre 
Nicolae Ceaușescu, 
neral al Partidului 
mân, președintele 
cialiste România,
Andrei Gromîko, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al

tovarășul 
secretar ge- 

Comunist Ro- 
Republicii So- 

■și. tovarășul

Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

In cadrul noii runde de convor
biri, desfășurate în aceeași atmos
feră tovărășească, de caldă priete
nie, au fost examinate stadiul re
lațiilor româno-sovietice, precum 
și căile intensificării acestora in 
viitor. în acest sens, s-a subliniat 
cu satisfacție că raporturile din
tre România și Uniunea Sovietică 
au continuat să se dezvolte pe

multiple planuri, în spiritul înțe
legerilor convenite cu prilejul 
dialogului la nivel înalt, de la 
București și Moscova. • Totodată, 
s-a apreciat că rezultatele obținu
te în promovarea conlucrării bila
terale, ca și sporirea dinamică a 
potențialului economiilor celor 
două țări creează condiții favora
bile pentru extinderea, pe mai de
parte, pe baze reciproc avantajoa
se, a cooperării și specializării in 
producție, a schimburilor comer-

ciale, in deplină concordanță cu 
prevederile Programului de lungă 
durată privind dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-științi- 
fice dintre România și U.R.S.S. 
pînă în anul 2000.

S-a relevat că întărirea conti
nuă a conlucrării multilaterale 
dintre România și Uniunea Sovie
tică este in interesul țărilor și po
poarelor noastre, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Acționind in spiritul 
și indicațiilor formulate, 
rinduri, de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
constructorii și montorii au depus, 
în ultima perioadă de timp, eforturi 
susținute, mult mai bine organizate, 
concretizate prin ritmuri de lucru 
în creștere si rezultate superioare in 
evoluția lucrărilor pe șantiere. Nu
meroase obiective noi din indus
tria chimică și petrochimică, in
dustria construcțiilor de mașini, 
metalurgie, din alte sectoare de 
activitate au fost introduse in 
circuitul productiv, în timp ce la 
altele lucrările se apropie, cu fieca
re zi. de stadiul final. De altfel, pe

de șantiere.un număr important 
volumul lucrărilor realizate depășeș
te sensibil prevederile de plan si din 
graficele de execuție. Centrala ter
moelectrică „Progresul" din Bucu
rești. Combinatul chimic din Dro- 
beta-Turnu Severin. întreprinderea 
de medicamente din Tirgu Mureș, 
Combinatul petrochimic de la Midia- 
Năvodari, Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca sînt numai cîteva 
din obiectivele de investiții la care 
au fost consolidate rezultatele obți
nute in lunile precedente sau recu
perată o bună parte din răminerile 
în urmă acumulate anterior.

Așadar, muncă avîntată si susținu
tă. răspundere sporită pentru îndepli-

Roțile s-au înfipt în ma
cadam. Scrișnește pietrișul. 
Două secunde și „bolidul" 
pornește din nou. Altă 
fnnă bruscă. Urmează pis
ta netedă. La mare viteză 
ai senzația că trebuie, tre
buie să și decoleze... Apoi, 
terenul denivelat : hopuri, 
bamburi... Toate articulații
le sînt puse in mișcare. 
„Eseiorii" (adică acei ti
neri care fac cursele de în
cercare, un fel de casca
dori care nu cochetează cu 
aparatul de filmat) sint 
într-un permanent raliu. 
Nu e departe pădurea de 
goruni. Nici Argeșelul. nici 
Riul Doamnei. Sintem 
chiar sus. pe terasa supe
rioară a Rlului Tirgului, la 
Colibași. Porniri, opriri, 
frine... Nu numai la „în
cercări". Pe toate aleile. 
Pietonii, parcă, sînt cei 
care „încurcă" circulația. 
Pentru că „lumea" e a 
„Daciilor", în primul rînd 
— doar e citadela „Daciei", 
mare i întreprindere de au
toturisme Pitești — a elec
trocarelor, camioanelor, au
tocamioanelor. a treilerelor, 
a trenurilor... Tot timpul se 
încarcă, se descarcă, se 
asigură > cu subansamble 
benzile de montaj, se.aduc 
materii, materiale. Un flux 
interoperațional 
care înseamnă 
cărcat". Secția 
este la stingă.
țuri mici și profilate — în 
dreapta, hala cea mare a 
secției caroserie II — la 
coi pași. Cine nu știe că 
în 1952 erau 36 de munci
tori și un inginer- ?! Cine nu 
ști- că s-a plecat de .la 
fabricarea de piese si sub
ansamble pentru industria 
de autocamioane si trac- 
toare șj ș-a ajuns, astăzi.

la o uzină de autoturisme 
— industrie de virf in. în
treaga lume, atit pentru se
ria mare, cit si prin carac
teristicile tehnice ridicate 
ale materiilor si materiale
lor. ale pieselor si suban- 
samblelor incorporate?! „In 
’68 — ne amintește Nicolae 
Matea, directorul general

tenerilor. Cit privește ex
portul — in 30 de țări, ul- 
t'mele piețe fiind Israelul, 
Olanda, Anglia, Bulgaria..." 
Și. Nicolae Matea iși in- 
tersecțează explicațiile cu 
un apel către secția de 
montaj, cu o „urgență" că
tre Combinatul siderurgic 
Reșița, cu 'o întrebare că

Z_...............  ti
de sincronizare....... in

se făceau 80 de mașini 
zi. Acum, circa 400. in 
atîtea cicluri concomi-

PATRIA, PATRIOTISMUL

mancei a£> &a/nem&r

„Dada" la ora noilor

cutezanțe tehnice

continuu, 
„trafic in- 
caroserie I 
Secția uni-

al întreprinderii — gradul 
de integrare a pieselor ro
mânești era de 30 la sută. 
Din 1978 — este de 100 la 
sută. S-a pornit de lă o 
capacitate de 44 000 de au
toturisme pe an — este filă 
de istorie ziua de 20 au
gust 1968. cind, în pre
zența secretarului general 
al partidului, s-a inaugurat 
uzina și s-a demarat pro
ducția de serie a „Daciilor 
1 100" — iar calculul pentru 
20 de ani 
1 300 000 de 
6 variante, 
specificații, 
punde cerințelor, 
mentelor, pretențiilor

arată peste 
autoturisme. în 
in peste 70 de 
pentru a răs- 

regula- 
par-

tre centrul de calcul... Ma
rile componente ale uzinei? 
Greu de spus. Se găsesc 
tot felul de compartimente, 
do la turnătorie, forjă, pre
sa j (secții primare) pină la 
secții de fabricație, de a- 
samblare a cutiilor de vite
ze. a motoarelor, planeta
relor, pivoților, anvelope
lor. Sint circa 40 de secții 
deci, și toate colaborează 
pentru a fabrica un auto
turism. Mii de operațiuni. 
Pentru un simplu pinion de 
la cutia de viteze 
debitarea materiei, 
tratament termic „.....
strunjiri, degrîtșări, finiție. 
danturare. tratament termic

secundar, rectificarea conu
lui '
’68
Pe 
tot
tente de fabricație cite sec
ții există. Dar... — și. Ni
colae Matea rărește vorba, 
abandonează orice 
„urgență", își măsoară mire 
greutatea cuvintelor — mo
mentul acesta, acum, 
deosebit de important pen
tru noi. mai ales că au ră
mas numai vreo trei lum 
pînă cînd sărbătorim 20 de 
ani de activitate. Ținta 
noastră este dublarea pro
ducției 1 S-aU abordat încă 
de ia începutul anului tre
cut tehnicile cele mai a- 
vansate, s-au lansat trep
tat peste 70 de linii teh
nologice 
lucrare 
cilindri, 
lașelor.
multipunct etc. Adică, pro
ductivitatea va creste de 
la 1.5 la 4. Cit privește 
instalația de grunduire 
cataforetică — aceasta vi
zează o mai mare re
zistență la coroziune si as
pectul exterior al vopselei. 
Notați : numai din 1985 și 
pină in prezent valoarea 
investițiilor in această ci
tadelă este de peste 7,5 mi
liarde lei 1“

Aleargă „Break“-urile, a- 
leargă treilerele. electroca
rele. Vagoanele încarcă. Ci
tadela industrială a „Da
ciei" are ritmul, dinamica, 
febra competițiilor. Se în
carcă, se descarcă inconti- 
nuu alte piese, alte mate
riale.

altă 
bine

este

automate de pre- 
a cămășilor de 

a volanților. chiu- 
linii de sudură

trebuie 
forjare, 
primar.

Smaranda OTEANU 
Gheornhe C*RSTEA
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O importantă acțiune în agricultură

RECOLTAREA SI BUNA
GOSPODĂRIRE A FURAJELOR

Condițiile climatice din această 
primăvară au fost și continuă să 
fie deosebit de favorabile creșterii 
abundente a plantelor furajere. Ca 
atare, prima recoltă la aceste culturi 
este bună, ceea ce permite asigura
rea unor cantități îndestulătoare atît 
pentru hrănirea curentă a animale
lor. cit și in vederea depozitării. Ne 
aflăm tocmai în perioada în care se 
recoltează culturile duble de toamnă, 
gramineele perene cultivate în ogor 
propriu, precum și trifolienele. Așa
dar, in aceste zile, pentru lucrătorii 
din agricultură strîngerea la timp, 
folosirea și conservarea furajelor con
stituie o sarcină de mare însemnăta
te. de aceasta depinzind dezvoltarea 
zootehniei și sporirea producției ani
maliere. în desfășurarea acestei im
portante acțiuni trebuie să se aibă 
permanent in vedere îndeplinirea 
sarcinii stabilite de conducerea 
partidului de a se realiza o cotitură 
radicală in ce privește producerea 
și conservarea furajelor. Iată de ce 
condițiile favorabile din această 
primăvară trebuie folosite din timp 
pentru ca fiecare unitate agricolă, 
fiecare fermă zootehnică să-și asigu
re cantitățile necesare de fin și nu
trețuri însilozate. spre a se putea 
realiza o hrănire corespunzătoare a 
animalelor pină la primăvara urmă
toare. Aceasta impune din partea

de nutrețuri 
stabulatie.
în această

masa verde
plantelor furajere cultiva-

tuturor 
pentru pe-

perioadă o 
realizată la

GALAȚ! : Producție
Oamenii muncii din industria ju

dețului Galați au realizat, in pri
mele patru luni ale anului, peste 
prevederile de plan, 178 000 tone 
fontă, 163 800 tone oțel, peste 71 000 
tone laminate finite pline, circa 
7 200 tone table și benzi zincate, 
2 300 tone profile formate la rece, 
1 500 tone sirmă, 2 300 mc prefa
bricate din beton, produse electro
tehnice și altele. Sporurile men
ționate se datorează, in principal.

fizică suplimentară
îmbunătățirii activității econorm- 
ce de ansamblu a combinatului si
derurgic, ale cărui mari agregate 
au funcționat la parametri supe
riori, cu consumuri reduse de ma
terii prime și materiale, asigurin- 
du-se obținerea unor producții de 
calitate superioară, apte să satis
facă in condiții mai bune cerin
țele beneficiarilor interni și să 
onoreze in mod exemplar cererile 
la export. (Dan Plăeșu).

SIBIU : Economii de metal și energie
Și în unitățile economice din ju

dețul Sibiu se desfășoară acțiuni 
susținute de reducere a consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale. Astfel, in perioada care 
a trecut din acest an, prin aplica
rea a numeroase propuneri și so
luții vizind utilizarea rațională a 
materiilor prime, folosirea în cir
cuitul productiv a energiilor secun
dare și a unor materiale recupera
bile. au fost economisite 618 tone

metal, 15 000 tone combustibil con
vențional și peste 4 100 MWh ener
gie electrică. Cu cele mai bune re
zultate se inscriu întreprinderile 
„Independența", „Mecanica". în
treprinderea de piese auto și „Ba
lanța" din Sibiu. întreprinderea 
mecanică de metale neferoase și 
„Carbosin" din Copșa Mică. între
prinderea mecanică Mirșa și „Tex
tila" Cisnădie. (Ion Onuc Nemeș).

organelor agricole, a cadrelor de 
conducere din unități o preocupare 
responsabilă pentru organizarea și 
desfășurarea corespunzătoare a lu
crărilor de recoltare a furajelor. 
Este o acțiune care nu trebuie nici
decum privită ca o campanie sezo
nieră. ci ca o activitate ce se des
fășoară pe o perioadă lungă de timp, 
din primăvară și pină la toamnă, 
urmărindu-se asigurarea 
stocurilor 
rioada de

Desigur, 
parte din 
recoltarea
te este destinată hrănirii curente a 
animalelor, spre a spori producția de 
lapte și carne. Este vorba, in princi
pal. de cantitățile de masă verde ob
ținute din culturile duble de toam
nă : secară și orz pentru masă Verde, 
răpită furajeră și altele. Din datele 
puse la dispoziție de Ministerul - 
Agriculturii rezultă că unitățile agri
cole din zece județe au încheiat, re
coltarea culturilor duble furajere de 
toamnă, trecindu-se imediat la însâ- 
mințarea terenurilor eliberate. în a- 
ceste județe, producția de masă 
verde obținută a permis atit furaja
rea corespunzătoare a animalelor, cit 
si insilozarea. în amestec cu grosie
rele. a unor cantități însemnate. Se 
impune ca si în celelalte județe să 
se încheie grabnic recoltarea acestor 
culturi, astfel incit terenurile res
pective să fie cultivate imediat. Acest 
aspect prezintă o mare importanță, 
deoarece numai însămînțînd acum, 
cind solul are umiditate suficientă, 
sint îndeplinite condițiile necesare 
obținerii recoltei planificate.

în această perioadă trebuie inten
sificată. totodată, recoltarea grami- 
neelor perene cultivate în ogor pro
priu. care ocupă 96 835 hectare, pre
cum și a trifolienelor de pe cele 
374 240 hectare — nutrețuri de mare 
valoare nutritivă și cu pondere în-

mari la coasele urmă-

perspectivă, cadrele de 
specialiștii din unitățile

stabulatie. 
in primul 
scoase la 
mai mult 
prin fu-

semnată în balanța, furajelor de vo
lum. La această dată, s-a încheiat 
prima coasă la trifolienele perene 
în majoritatea județelor situate in 
sudul și vestul tării. Este necesar 
ca. printr-o muncă temeinic organi
zată. în toate unitățile agricole să 
se încheie strîngerea primei recolte 
la aceste culturi, condiție de cea mai 
mare însemnătate pentru obținerea 
de producții 
toare.

Privind în 
conducere si
agricole au datoria să se îngrijească 
de asigurarea, încă de pe acum, a 
tuturor cantităților de furaje nece
sare pentru perioada de 
Această cerință impune, 
rind, ca animalele să fie 
pășunat, reducindu-se cit 
consumul de masă verde
rajarea la iesle. Neajunsurile care 
s-au manifestat in anii precedenți 
in asigurarea furajelor destinate pe
rioadei de stabulatie s-au datorat 
și faptului că o mare parte din 
masa verde a fost dată direct in 
hrana animalelor, neglijindu-se con
servarea și depozitarea pentru iarnă. 
Capacitatea organizatorică si tehnică 
a unui conducător de unitate agrico
lă sau șef de fermă poate fi jude
cată și după cantitatea și calitatea 
furajelor depozitate în raport cu 
numărul și categoria animalelor de
ținute. Iată de ce organele și orga
nizațiile de partid au datoria să com
bată practica des intilnită de a se 
consuma în totalitate furajele ce se 
recoltează în această perioadă. De a- 
semenea, consiliile populare trebuie 
să urmărească îndeaproape ca în fie
care unitate agricolă să se îndepli
nească prevederile decadale și lunare

nirea integrală a prevederilor planu
lui de investiții și punerea în func
țiune cu riguroasă punctualitate a 
tuturor capacităților prevăzute — 
iată, sintetic, liniile de forță care ja
lonează activitatea majorității covir- 
șitoare a constructorilor 
rilor, a celorlalți factori 
niul investițiilor.

Desigur, aceste succese 
desprinse de influenta pozitivă 
programelor de măsuri politice 
tehnico-organizatorice aplicate 
șantiere, programe care au stimulat 
spiritul de inițiativă si creșterea răs
punderii la toate nivelurile si in toate 
compartimentele de activitate pen
tru realizarea cu rapiditate a lucră
rilor de construcții-montaj în con
diții de eficientă sporită. Acolo unde 
munca a fost atent și bine organi
zată. unde organele si organizațiile 
de partid au acționat zi de zi cu 
perseverență pentru înțelegerea cla
ră a responsabilităților ce revin fie
cărui lucrător, constructorii si mon- 
torii și-au demonstrat din plin ca
pacitatea de mobilizare, resursele im
presionante de care dispun pentru 
accelerarea ritmurilor de muncă.

Prin prisma sarcinilor acestui an 
hotăritor al cincinalului, acum, pe 
șantiere, ca Si în celelalte sectoare 
ale economiei naționale, fiecare zi și 
oră de lucru capătă dimensiuni si o 
valoare deosebite. Numeroase capa
cități noi din sectorul energiei elec
trice, industria construcțiilor de ma
șini. industria reciclării, metalurgie 
și altele, la care se adaugă cele cu 
termene expirate, urmează să intre 
în funcțiune potrivit planului. Este 
vorba de obiective si capacități im
portante. de complexitate ridicată si 
înaltă tehnicitate, pe a căror pro
ducție angrenajul viguros al econo
miei naționale contează cu fermi
tate. Temei pentru care finalizarea 
lor in cel mai scurt timp reprezintă 
pentru factorii angajați in procesul 
de realizare a investițiilor o sarcină 
profesională și, deopotrivă, o sarcină 
politică de importantă majoră.

Prioritară la ordinea zilei rămine 
accentuarea prin toate mijloacele a 
ritmului de construcții si. în special, 
la montaj tehnologic. Ceea ce pre
supune. în primul rînd, o strinsă și 
exigentă conlucrare între construc
tori si montori, intre aceștia si fur
nizorii de utilaje tehnologice, pro-

și monto- 
din dome-

nu not fi 
a 
si 
ne

Crlstian ANTONESCU
(Continuare in pag. a V-a)
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DISCUȚIILE INDIVIDUALE %
-prilej de autoanaliză exigentă, 

de întărire a răspunderii comuniste
Așa cum au fost concepute, așa 

cum a indicat condu-oerea partidului 
și cere realitatea muncii politico- 
organizatorice, convorbirile indivi
duale cu comuniștii au menirea să 
prilejuiască deopotrivă o exigentă 
autoanaliză a activității personale, 
dar și o dezbatere temeinică, mul
tilaterală a întregii activități a or
ganizației de bază, contribuind la 
desprinderea unor propuneri și con
cluzii care să ducă la îmbunătă
țirea muncii pentru Îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor profesiona
le și ridicarea pregătirii po- 
litico-ideologice a comuniștilor. Par- 
ticipind direct la o seamă de 
convorbiri individuale în organizații 
de bază din MUNICIPIUL SU
CEAVA. ne-am convins că spiritul 
responsabil, exigenta si dorința con
structivă de întărire a răspunderii, 
de perfecționare a muncii sînt ca
racteristice atit la întreprindere*  
de tricotaje „Zimbrul", la Combi
natul de fibre, celuloză și hîrtie. 
cit și la întreprinderea de mașini- 
unelte.

• Harnicul colectiv de muncă de 
la întreprinderea de mașini-unel
te pentru presare si forjare Tîr- 
gu Jiu raportează noi succese de 
prestigiu : realizarea unor mașini- 
unelte de înaltă tehnicitate, ne in
formează corespondentul nostru vo
luntar Ion Tarbac.

Acționind în spiritul indicațiilor 
și sarcinilor date de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. cu prilejul vi
zitelor de lucru făcute în între
prinderea noastră, oamenii muncii 
de aici înscriu în filele de raport 
comunist și muncitoresc realizări de 
seamă pe linia înnoirii și moder
nizării producției, creșterii compe
titivității acestora. în acest sens, 
este semnificativ faptul că. dacă la 
începutul cincinalului trecut, mași- 
nile-unelte clasice dețineau 90 la 
sută din totalul producției. în pre
zent acestea reprezintă mai puțin 
de o treime, sporind simțitor pon
derea mașinilor cu afișaje nume
rice. a liniilor automatizate pen
tru frigidere, a carcaselor-compre- 
sor etc.

în încheierea corespondenței sale, 
autorul precizează care sînt nou
tățile primelor 4 luni din acest an : 
mașina de format borduri pentru 
avioane, de 1 000 tone forță, linia 
de tras profile ondulate pentru 
transformatoare și presele hidrau
lice de 2 000 tone forță, cu progra
mator variabil și comandă nume
rică. necesare industriei aeronau
tice.

Nădăjduim că pe parcursul aces
tui an vom consemna, prin inter
mediul corespondentului nostru vo
luntar. alte noi și însemnate rea
lizări.

* O situație cu consecințe deo
sebite ne prezintă. într-o scrisoa
re adresată redacției, președintele 
asociației locatarilor blocului B, 
din bulevardul Muncii nr. 200. sec
torul 2. București. Traian Dumi
trescu. De mai multi ani. afirmă

EXISTA CRITERII IN PROGRA
MAREA CONVORBIRILOR ? DA ! 
Planificarea convorbirilor s-a făcut 
tinîndu-se seama de efectivul orga
nizațiilor. în așa fel încît să se poată 
prezenta la timpul stabilit conclu
ziile în adunările generale ale orga
nizațiilor de bază respective. Cum 
s-a făcut programarea nominală a 
comuniștilor pentru discuțiile in
dividuale ? „In organul de partid — 
spune tovarășa Adriana Bejan, secre
tarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de tricotaje „Zim
brul" — am stabilit ca. lncepînd 
cu luna ianuarie, să se poarte discu
ții, în mod eșalonat, cu toți membrii 
de partid. Fără a fi o regulă, dar 
pornind de la anumite condiții spe
cifice și necesități am început cu ca
drele cu muncă de răspundere în 
organizația de partid și în conduce
rea secțiilor. Aceasta și pentru ca 
ulterior, pe parcursul anului, atunci 
cînd este cazul, în cadrul rapoarte
lor pe care le prezintă privind pro
pria activitate în adunările genera
le, aceste cadre să arate și felul în 
care și-au îndeplinit atribuțiile, cum 
au ținut seama de recomandările ce 
le-au fost făcute la discuțiile indi
viduale. La discuțiile cu aceste 
cadre am solicitat să fie pre
zent și directorul unității. Iar la 
cele cu inginerii, șefii de ateliere și 
conducătorii formațiilor de lucru 
participă și șefii de secții. Au ur
mat comuniștii care lucrează in 
locuri de muncă mai importante, de 
care depinde in mare măsură reali
zarea ritmică a producției fizice, 
mai ales a celei destinate exportu
lui. în mod deosebit a pregătit biroul 
comitetului de partid convorbirile 
individuale cu cadrele de răspunde
re din organul de conducere colec
tivă al întreprinderii. De exemplu, 
convorbirea purtată cu directorul 
comercial a prilejuit analiza întregii 
munci a compartimentelor aprovizio
nare. desfacere, recomand! ndu-l-se 
să se ocupe mai insistent și să re
zolve mai operativ problemele le
gate de asigurarea bazei materiale 
necesare derulării ritmice a pro
cesului de producție. Iar directoru
lui tehnic al unității i s-a recoman
dat ca. împreună cu colaboratorii, să 
pregătească și să urmărească mai 
bine fiecare comandă pentru ex
port. în scopul realizării concomi
tente a întregii sortlmentațM solici
tate pentru comanda respectivă și 
al expedierii ei la termen către 
beneficiar".

ȘI BIROUL DE PARTID. ȘI CO
MUNIȘTII TREBUIE SA SE PRE
GĂTEASCĂ TEMEINIC. Participăm 
la discuțiile individuale purtate de 
biroul organizației de bază schimbul 
A. de la secția hîrtie a C.F.C.H. Pe 
lîngă tovarășul din comitetul de 
partid repartizat, la ședință este pre
zent si tovarășul Toader Constantin 
— secretarul comitetului de partid 
din întreprindere. De ce ? ..Pentru că 
această secție. în care se află mași
nile de hîrtie. are un rol deosebit 
în realizarea planului de către fa

brica de celuloză și hîrtie a com
binatului". Și nu a fost o participa
re „protocolară", secretarul comite
tului de partid intervenind frecvent 
cu aprecieri, recomandări, critici 
etc. Comunistul Vasile Alexa, subin- 
giner. își prezintă raportul de acti
vitate. Impresionează plăcut maturi
tatea politică, legătura strînsă pe 
care o face între felul în care și-a 
îndeplinit sarcinile profesionale și 
cele politice, analiza exigentă, auto
critică. a propriei activități. Cu toate 
că biroul organizației de bază apre
ciază bine modul în care muncește 
și se comportă. îi face și recoman
dări : să se ocupe mai insistent de 
perfecționarea pregătirii profesiona
le. dar și politice a lucrătorilor din 
formațiile pe care le coordonează, 
să urmărească cu fermitate întreține
rea în cele mai bune condiții a in
stalațiilor pentru că și de aceasta 
depinde nivelul consumurilor mate
riale si energetice, care nu se în-

VIAȚA
DE

PARTID
EXPERIENȚE 
DEZBATERI

ATITUDINI

scriu întotdeauna In parametrii 
ceruți. De aici au decurs și sar
cinile concrete pe care le-a primit. 
La rindul Iui. Vasile Alexa a pro
pus ca biroul organizației de bază 
să discute mai convingător cu cei 
care manifestă o anumită stare de 
automulțumire. nu iau cuvîntul in 
adunările de partid, remarcînd, pe 
bună dreptate, că „B.O.B. a făcut 
prea puțin în acest sens". Este un 
exemplu care — alături de altele ce 
ar putea fi citate — pune în eviden
tă faptul că biroul organizației de 
bază a pregătit temeinic discuțiile 
individuale. A reieșit că membrii 
biroului cunosc bine activitatea și 
rezultatele obținute de comuniștii din 
unitate, cit si comportarea lor în 
familie. în societate.

Aprecieri asemănătoare se pot face 
Si la adresa biroului organizației de 
bază confecții „A-2“ de la întreprin
derea de tricotaje „Zimbrul". Pentru 
că și aici biroul s-a pregătit în mod 
special pentru fiecare participant, 
cunoscîndu-i amănunțit rezultatele 
din 1987 și din perioada care a tre
cut de la începutul anului, evoluția 
în muncă și comportare de la con
vorbirea precedentă pînă în prezent, 
felul în care-și îndeplinește sarci
nile încredințate.

Subliniem și o altă experiență po
zitivă întîlnită : în programarea 
unor convorbiri individuale s-a ținut 
seama și de comportamentul gene
ral al comuniștilor. Astfel, după ca
drele de conducere, concomitent cu 
cei care lucrează în locuri mai im
portante, s-a discutat și cu membrii 
de partid care in intervalul scurs 
între o convorbire si alta au avut 
unele abateri. La organizația de 
partid confecții „A-2“ de la între
prinderea de tricotaje, spre exemplu, 
ca și in organizația de bază CET 
de la C.F.C.H.. au fost chemați în 
fața birourilor de partid acei 
membri de partid în a căror acti

vitate s-au manifestat unele ne
ajunsuri. ceea ce i-a ajutat pe co
muniștii respectivi să reflecteze mai 
atent asupra propriilor îndatoriri, 
să-și corecteze neajunsurile din pro
pria activitate.

E BINE SA ÎNDRUMI, DAR E ȘI 
MAI BINE SA PARTICIPI. Consta
tările noastre pun în evidență însă 
faptul că nu peste tot convorbirile 
individuale au fost pregătite temei
nic. La organizația de bază tricotat 
„B“. de la întreprinderea de tricotaje 
„Zimbrul". în unele cazuri acestea 
s-au purtat în grabă, nep.ermițind^ o 
apreciere exactă a întregii activități 
a comuniștilor si. mai ales, neînche- 
indu-se cu sarcini și recomandări 
adecvate. De altfel, biroul nu a 
făcut. în cadrul convorbirilor, o a- 
preciere a activității comuniștilor, o 
evaluare a muncii lor. Nici la organi
zația de bază din cadrul CET de la 
C.F.C.H.. discuțiile nu s-au desfășu
rat întotdeauna corespunzător, ele 
fiind prea concentrate și limitate ex
clusiv la activitatea pe linie profesio
nală a comuniștilor respectivi. Or, cu 
acest prilej se cer abordate si aspec
tele privind participarea comuniștilor 
la viata de organizație. îndeplinirea 
sarcinilor încredințate, pregătirea po- 
litico-ideologică — laturi esențiale 
ale activității de formare si dezvol
tare a conștiinței revoluționare a 
comuniștilor.

Dacă ne referim la implicarea co
mitetelor de partid în buna desfă
șurare a convorbirilor individuale, 
trebuie să subliniem preocuparea 
inegală a organelor de partid de la 
unitățile menționate. Un exemplu 
concret și în acest sens : La între
prinderea de mașini-unelte, în lipsa 
secretarului, aflat în concediu, luăm 
legătura cu tovarășul Maroel Mo- 
canu. secretar adjunct cu probleme 
organizatorice al comitetului de 
partid. Despre convorbirile indivi
duale desfășurate in organizațiile de 
bază subordonate 1 „Așteptați să-i 
întreb pe secretari", ne răspunde. Și 
abia după ce s-a interesat la aceștia, 
am putut afla eșalonarea convorbi
rilor în săptămîna respectivă. în 
ziua anunțată, participăm la discu
țiile purtate în organizația de partid 
„Montaj". Spre meritul lor. membrii 
biroului au dovedit o bună cunoaș
tere a muncii și comportării comu
niștilor. făcând și o analiză exigen
tă a participării la viața de partid, 
a pregătirii politioo-ideologice a 
celor cu care s-a discutat. Dar 
din partea comitetului de partid n-a 
participat nimeni. Sigur, organizațiile 
de partid din intreprindere sînt pu
ternice, in birouri au fost aleși co
muniști care dau dovadă de o 
înaltă responsabilitate si maturita
te politică. Participarea unui membru 
al comitetului de partid ar fi avut 
insă rolul de a sublinia și mai pu- 
ternic importanța oe se acordă 
bunei desfășurări a acestei acțiuni, 
asigurînd. totodată. . o mai bună ' cu
noaștere a activității, a oamenilor 
din organizațiile de bază.

In spiritul accentelor cuprin
se in Expunerea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu Ia Comitetul 
Politic Executiv ai C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie, cu privire la întări
rea rolului organelor și organiza
țiilor de partid în conducerea tu
turor domeniilor, momentul convor
birilor individuale poate și trebuie 
să reprezinte o etapă importantă 
de analiză șl autoanaliză, atit la 
nivelul fiecărui comunist, cît și 
al organizațiilor de partid in an
samblul lor. Analizînd cu exigen
tă și profunzime activitatea fiecăruia, 
făcînd recomandări de viitor, re- 
ținînd propunerile judicioase pri
vind munca de îndeplinire a planu
lui. privind munca de organizație — 
birourile organizațiilor de bază pot 
face din momentul convorbirilor in
dividuale prilej de dinamizare și îm
bunătățire a întregii activități poti- 
tico-organizatorice. pentru ca in
tr-adevăr comuniștii să fie neste tot 
în primele rînduri ale muncii, exem
ple de comportare în societate.

Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scînteii”

Din noua arhitectura a municipiului Deva Foto : Sandu Cristian

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI •

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Terenurile din jurul blocurilor de locuit 

— ne-a răspuns comitetul executiv al Consiliu
lui popular al municipiului Suceava — sînt 
destinate, așa cum prevede și planul de siste
matizare a orașului, pentru amenajarea de spa
tii verzi, constind in plantarea de arbori orna
mentali. garduri vii. iarbă, ornamentări flo
rale etc., precum și pentru locuri de joacă pen
tru copii.

întrucit spațiile dintre blocuri. în municipiul 
Suceava, nu sînt adecvate pentru cultivarea de 
legume și zarzavaturi, atit sub aspectul efi
cientei productive, cît și al esteticii urbanistice, 
se precizează în răspuns. în programul de gos
podărire și înfrumusețare a municipiului pen
tru anul in curs s-au stabilit măsuri ferme de 
înlăturare a gardurilor, plaselor de sîrmă și a 
împrejmuirilor improvizate, asigurîndu-se ame
najarea corespunzătoare a tuturor spatiilor verzi 
din jurul blocurilor. (Răspunsul este dat Ia scri
soarea cititorului Dumitru Latu din Suceava).

• Problemele sociale — permanent in atenția

conducerii întreprinderii. Soluționlnd o scrisoare 
primită din partea redacției. Consiliul județean 
al sindicatelor Ialomița a stabilit. împreună cu 
conducerea întreprinderii pentru producerea și 
industrializarea legumelor și fructelor Fetești, 
măsurile necesare pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și viață ale muncitorilor din 
ferme, a calității meniurilor la cantină și diver
sificarea acestora, precum Si pentru crearea de 
microcantine la toate fermele. Se precizează că 
se va urmări îndeaproape modul în care vor fi 
puse în practică măsurile hotărite.
• Analizînd scrisoarea cititorului loan Po- 

povici din comuna Teregova. adresată ziarului, 
referitoare la absenta îndelungată a geamurilor 
din magazinele de specialitate din localitate. 
Uniunea județeană a cooperativelor de produc
ție. achiziții și desfacere a mărfurilor Caraș- 
Severin ne-a comunicat măsurile întreprinse. 
Astfel, pentru anul în curs ș-au repartizat 
cooperativei din comuna respectivă 2 000 mp 
geam, care va fi pus la dispoziția cumpărători
lor în cursul acestei luni.

• Propunerea cititorului Constantin Vedea 
din satul Rădești. comuna Bălăbănești, județul 
Galati — ne-a comunicat conducerea întreprin
derii județene de transporturi auto — de a se 
înființa o cursă de autobuz pe traseul dintre 
satul respectiv și municipiul Galați a fost accep
tată. De la începutul lunii aprilie a.c.. pe traseul 
amintit circulă o cursă dus-întors in zilele de 
sîmbătă. duminică și luni.
• Verificările .efectuate la fața locului, ca 

urmare a sesizării adresate redacției de Petre 
Cretescu din București, strada Botoșani nr. 41, 
sectorul 5. ne-a răspuns Direcția generală co
mercială a municipiului, au scos la iveală unele 
deficiente în activitatea gestionarei Vasilica 
Sîrbu de la centrul de lapte-pîine. amplasat la 
intersecția cu strada Fulgerești. Conducerea 
I.C.L. „Alimentara" 5 a stabilit măsuri de sanc
ționare disciplinară a celei în cauză, precum și 
de igienizare a punctului comercial respectiv.

Rubrică alcătuită de
N. ROȘCA și Gh. PIRVAN

el. familiile care locuiesc la eta
jele 6—9. în majoritate muncitori 
la intreprinderile ..23 August". „Re
publica", „Granitul". „Electroapa- 
rataj" etc. nu beneficiază per
manent de apă caldă și rece, iar 
iarna de căldură, deși se plătește 
întreținerea, in baza contractelor e- 
conomice încheiate cu furnizorii — 
I.C.A.B. și G.I.G.C.

Ne-am adresat de mal multe 
ori consiliului popular al secto
rului. afirmă semnatarul scriso
rii. dar. drept răspuns, acesta nici 
nu-și mai trimite delegați la a- 
dunările generale ținute la datele 
stabilite de comun acord. Mai mult, 
direcția tehnică a Consiliului popu
lar al Capitalei, la care au ajuns 
unele scrisori adresate de noi di
feritelor foruri, nu numai că nu 
precizează ce măsuri intenționează 
să ia. dar ne dă de înțeles că a- 
ceastă situație va dăinui, de parcă 
ar fi vorba de vreo stare de lu
cruri obiectivă, dată o dată pentru 
totdeauna si pe care oamenii. în 
speță cei cu atribuții precise, n-o 
pot schimba.

Nefiind vorba de un caz izolat. 
Ia redacție sosind multe scrisori 
care sesizează situații asemănătoa
re. solicităm consiliului popular 
municipal să analizeze cu toată 
atenția aceste semnale și să adopte 
măsuri care să ducă la înlăturarea 
neajunsurilor.

• Pe raza orașului Sebeș, jude
țul Alba. îsi desfășoară activitatea 
o brigadă complexă de construcții 
si una de instalații-montaj. apar- 
ținînd de întreprinderea antrepriză 
construcții-montaj Alba. Corespon
dentul nostru voluntar Remus Năs- 
tase ne scrie că muncitorii aces
tor brigăzi si-au creat o bază pro
prie de producție și o stație de be
toane tip „Elba", complet automa
tizată. ceea ce a dus la reducerea, 
cu 80 la sută, a cheltuielilor de 

transport al betonului. în perioada 
care a trecut din acest an au dat 
in folosință, in zona centrală a o- 
rașului. 3 blocuri cu 66 de apar
tamente. Se mat află in stadii a- 
vansate de execuție alte 71 de a- 
partamente. De menționat că bri
găzile de constructori și instalatori 
pun un acoent deosebit pe cali
tatea lucrărilor, respsctînd detalii
le de arhitectură și realizînd in
terioare confortabile. S-a făcut un 
pas important prin trecerea la șar
pantele prefabricate cu învelitoare 
de țiglă, mai frumoase si mai du
rabile. eliminîndu-se astfel cheltu
ielile de reparații a hidroizolației. 
Merite deosebite au formațiile de 
lucru conduse de Ștefan Hodor, 
Nichi Mihai. David Muntean. Ioan 
Depner. Aron Rija. Ilie Farcas, Gri- 
gore Uilăcan si multi alții.

Toți sînt hotărîți să-și desfășoa
re si în viitor activitatea la cele 
mai înalte cote ale eficientei eco
nomice si calității în construcții.
• Despre necesitatea recuperă

rii ambalajelor din sticlă s-a scris 
de mai multe ori în coloanele zia
rului nostru. Inginerul Dumitru 
Alexandru din Ploiești abordează, 
în scrisoarea adresată „Scînteii". o 
altă fațetă a problemei, și anume 
cum se controlează ambalajele din 
sticlă vindute de către cetățeni. 
Fapt este că gestionarii sînt atenți 
numai pentru a le depista pe cele 
ciobite si insistă mai puțin asu
pra stării lor de curățenie. Fiind 
cunoscută această lipsă a contro
lului de „calitate" la cumpărarea 
ambalajelor (din păcate si la une
le locuri de îmbuteliere). unii ce
tățeni predau sticlele aparent cu
rate. De aici o serie întreagă de 
neplăceri si chiar aocidente dintre 
cele mai stupide : sticle de bere 
cu miros de petrol, de ulei rînced. 
al căror nou conținut este, astfel, 
alterat, si chiar sticle în care s-au 
păstrat diverse produse toxice.

în afara necesității unui control 
sever la cumpărarea buteliilor, sub
liniază autorul scrisorii, este de 
datoria fiecărui cetățean care duce 
sticle la vinzare sau contra marfă 
să fie sigur că respectivele am
balaje se pot refolosi fără nici un 
pericol, iar sticlele in care s-au 
păstrat substanțe toxice să fie spar
te si predate ca cioburi.

Este un apel de care trebuie să 
tină seama. în modul cel mai se
rios. fiecare cetățean, deoarece o 
asemenea sticlă în care a fost un 
produs ce nu se înlătură printr-o 
simplă spălare poate produce mari 
neplăceri chiar celui care, cu sau 
fără voie, a predat-o. cu atita ușu
rință. Ia un centru de recuperare 
sau la un magazin oarecare.
• Din Hațeg, județul Hunedoa

ra. ni se aduce la cunoștință, de 
către corespondentul nostru volun
tar Nicu Sbuchea că întreprinderea 
de producție si industrializare a 
legumelor si fructelor a îndeplinit 
și depășit planul pe cele 4 luni ale 
acestui an la toți indicatorii. Spre 
a concretiza, subliniază el. iată, in 
procente, cifrele depășirii planului: 
11 la producția-marfă. 66 la con
serve din legume. 27 ia conserve 
din fructe. 19 la investiții. 192 la 
export. 9,5 la beneficii și 7 la pro
ductivitatea muncii. Aceasta în
seamnă că s-au dat peste plan pro
duse în valoare de peste 2.5 mi
lioane lei. din care mai bine de 
600 mii lei destinate exportului.

Pe primul loc în „clasamentul 
hărniciei" se află Maria Tegan, pre
parator conserve, care lucrează în 
această unitate de peste 30 de ani, 
urmată de Tudorita Guadi și Va
leria Opreanu. de aceeași meserie, 
care prin pasiunea si priceperea lor 
în muncă, prin rezultatele pe care 
le obțin pot servi drept exemplu 
pentru toți cei care lucrează în a- 
cect colectiv.

Contractele pentru piese de schimb trebuie strict respectate!
(Urinare din pag. I)

Dintr-un sondaj efectuat în mai multe unități ale cooperației meș
teșugărești din Capitală și din județele Constanța. Bacău, Buzău, Bis- 
trița-Năsăud și Vrancea s-a desprins următoarea constatare : nu
meroase bunuri de folosință curentă aduse de cetățeni la reparat stau 
și așteaptă cu săptăminile și lunile din lipsa pieselor de schimb. In- 
teresîndu-ne la forurile coordonatoare — UCECOM și CENTROCOOP 
— am aflat că situația dăinuie de mai mult timp, unii furnizori de 
piese de schimb tratînd cu superficialitate relațiile contractuale cu 
atelierele de reparații.

E mai uțor de făcut un televi
zor decît o banală rezistență 

electrică ?
La întrebarea : de ce nu se asigu

ră atelierelor cantități suficiente de 
piese de schimb pentru repararea 
anumitor tipuri de produse ? — răs
punsul îmbracă mai multe aspecte. 
Mai intii, nu puține sînt cazurile 
cînd diferite întreprinderi producă
toare preferă să fabrice bunuri noi 
în loc să realizeze piesele solicitate 
de atelierele de reparații ; și aceasta 
cu toate că livrarea pieselor pentru 
întreținerea bunurilor in perioada de 
garanție, cît și de post-garanție nj 
este o chestiune facultativă. ci o 
obligație legală, stabilită prin regle
mentări — anume H.C.M. nr. 753/ 
1965.

Desigur, merită apreciate efortu
rile unor unități industriale, cum sînt 
„Dacia“-Pitești. ..Electronica“-Bucu- 
rești, întreprinderea de frigidere — 
Găești. care se străduiesc să realize
ze cît mai multe produse noi, a că
ror calitate este în evident progres. 
Dar de ce nu se ocupă ele, în aceeași 
măsură, și de realizarea pieselor de 
schimb ? Contractele încheiate pentru 
acest an de respectivele întreprin
deri cu atelierele de reparații acope
ră — la o serie de repere — doar 
10 pină la 30 la sută din necesar. 
Ceea ce înseamnă că 70 pînă la 90 la 
sută dintre bunurile ce vor fi aduse 
în acest an de cetățeni la ateliere 
riscă să nu poată fi reparate la timp 
și deci să nu poată fi folosite de 
beneficiari. Or, este de la sine înțe
les că nimeni nu poate fi convins, 
bunăoară, că e mai ușor să se fabrice 
un televizor nou decît o banală re
zistență electrică — rezistență care 
poate face inutilizabil un întreg te
levizor ce s-a defectat acasă la om. 
Problema nu se pune cărora dintre 
ele să li se acorde prioritate : pro

duselor noi sau pieselor de schimb. 
Și unele și altele trebuie realizate 
deopotrivă, fiind la fel de necesare. 
Iar dacă valoarea de plan a unei 
piese este mai mică în comparație 
cu a unui produs întreg, decizia de 
fabricație nu poate să nu aibă in 
vedere utilitatea practică a fiecărei 
piese, aspectul social al bunei apro

— Nu înțeleg de ce ne reclamă 
cooperația, pentru că prin planul de 
livrări stabilit de forul nostru de 
resort — Centrala industrială de elec
trotehnică și tehnică de calcul — nu 
s-au prevăzut repartiții de furniza
re a pieselor către atelierele de re
parații. Toate piesele de schimb sint 
planificate să le contractăm doar cu 
întreprinderile comerciale, adică cu 
magazinele.

Cum aveam să aflăm, această omi
siune (neincluderea atelierelor de 
reparații pe lista beneficiarilor de 
piese), deși reprezintă un paradox, 
dăinuie totuși de mai multi ani. Ca 
atare, in timp ce atelierele de r-pa- 
ratii duc lipsă de piese, in magazi
ne ele prisosesc. Și astfel cetățenii

Ancheta „Scînteii“ în ateliere de reparații 
ale cooperației

și-a făcut loc și în distribuirea pie
selor de schimb auto. Acestea se re
partizează Ia ora actuală prin trei 
rețele : atelierele „Dacia-service" 
(care aparțin direct de uzina pro
ducătoare de autoturisme), magazi
nele I.D.M.S. și atelierele coopera
ției.

Ceea ce se cuvine precizat înainte 
de toate este faptul că prin magazi
nele I.D.M.S. se vînd repere de ri
dicată complexitate, al căror montaj 
presupune intervenția obligatorie a 
atelierelor de specialitate. Se vmd 
seturi-motor, axe cu came lanțuri de 
distribuție, uși și aripi care trebuie 
cărate de posesorii de automobile la 
atelierele de reparații (atelierele 
neavînd dreptul — ași cum am mai 
precizat — să cumpere piese din 
magazine).

Motivul invocat — „Știți, comerțul 
are plan de desfacere" — care con
stituie principala justificare a pre
zenței pieselor in magazine, nu tre-
buie transformat într-o barieră de
netrecut.

Firește, aceasta ar pune ca
păt pierderii de timp. navetei pe

vizionări a atelierelor de reoa'-ajii, 
obligate să asigure funcționarea 
corespunzătoare a bunurilor aflate în 
dotarea populației.

In ateliere - lipsesc ; în maga
zine — prisosesc

Dhcă unitățile industriale aminti
te mai înainte acoperă doar parțial 
necesarul de piese al atelierelor de 
reparații, sînt alte întreprinderi — 
precum ,.Electromureș"-Tîrgu Mureș, 
„Electroargeș“-Curtea de Argeș, 
„Conect“-București și „Electronica 
industrială“-București — care, pur 
și simplu, refuză contractarea piese
lor solicitate de atelierele de repa
rații. Refuzul privește fie toate 
piesele din profilul lor de fabricație, 
fie numai o parte dintre ele. Efectul 
este însă același, pentru că, indife
rent ce piesă lipsește, aparatele cetă
țenilor tot nu pot fi reparate.

— De ce nu livrați piesele de 
schimb solicitate de ateliere ? — l-am 
întrebat pe Traian Iliescu, directorul 
comercial al întreprinderii de elec
tronică industrială.

apar in postura de merceologi ai 
cooperației, fiind obligați să procure 
ei piesele (atelierelor nu li se în
găduie să le cumpere din magazine).

Indiscutabil, e bine ca și magazi
nele să dispună de piese, mai ales de 
accesorii ce pot fi înlocuite la apa
rate de către oricine, fără o pregă
tire tehnică specială — un buton, un 
bec de semnalizare etc. Numai că 
rafturile magazinelor sint pline cu 
tot felul de tranzistori și piese elec
tronice, care, de cele mai multe ori. 
ajung pe miinile meseriașilor de 
ocazie ce execută reparații fără nici 
Un control fiscal. Or. economia na
țională este interesată ca piesele de 
schimb să fie valorificate superior — 
și legal — de către atelierele autori
zate. care aduc în bugetul statului 
nu numai valoarea pieselor dar și 
costul reparațiilor, al manoperei, 
valori care altfel intră în buzunarele 
proprii ale diverșilor depanatori. Ne- 
maivorbind că o reparație executată 
de un atelier specializat asigură și 
garanția lucrării, plata ei la tarife 
oficiale și nu de speculă.

O practică la fel de anacronică

care o fac in prezent automobiliștii 
intre magazinele de piese și atelie
rele de reparații. în plus, in felul 
acesta s-ar lichida și practica mijlo
citorilor. a speculanților de piese, 
magazinele urmind să vîndă doar 
accesorii auto, adică acele repere pe 
care să le poată monta oricare auto
mobilist, fără a avea o calificare 
anume.

...Factori de răspundere de la Con
siliul de coordonare a producției, 
aprovizionării și prestărilor de ser
vicii ne-au informat că le sînt cu
noscute actualele greutăți în apro
vizionarea cu piese de schimb a 
atelierelor cooperației. Iată de ce in
tervenția fermă a acestui organism 
este mai mult decit necesară, incit 
prin măsuri operative să se pună 
capăt anomaliilor ce au apărut în 
relațiile contractuale dintre furni
zorii de piese de schimb și atelie
rele de reparații.

Mihai IONESCU

— Puteți să ne spuneți, 
tovarășe director general, 
cam citi „colaboratori" nu
mărați pentru piesele si 
subansamblele necesare 
„Daciei" ?

— Circa 100. La care se 
adaugă tot atiția pentru 
materii și materiale.

— Și, chiar, funcționează 
perfect toate relațiile ?

— Ei, aici incepe șirul 
problemelor. Unii dintre 
iurnizori au înțeles că tre
buie să rezolve anume a- 
bateri de la calitate nu 
prin îmbunătățiri substan
țiale, ci prin rotunjirea ne
justificată a prețului sub- 
ansamblelor respective.

— Bine ar fi să avem si 
exemple...

— Se poate și concret, de 
ce nu ?! Întreprinderea „E- 
lectroprecizia“-Săcele (pen
tru releu tensiune si releu 
semnalizare), Întreprinde
rea de radiatoare Brașov... 
Comandăm un radiator 
care să reziste la peste 3 
atmosfere si observăm că 
i se mărește prețul, deși i 
se schimbase doar reperul. 
La fel „Electroaparataj- 
București (pentru instala
țiile de climatizare pentru 
,.Dacia-1320“), „Chimica"- 
Orăștie, „Prodcomplex" — 
Tirgu Mureș (pentru bare
le parașoc).

— Dar ritmicitatea livră
rilor se respectă ?

— Nu prea. Avem discu
ții cu cei de la Combinatul 
siderurgic Reșița, cu „E- 
lectroaparataj" — Bucu
rești. Unii te invită politi
cos, e drept, să le faci chiar 
..tu" aprovizionarea... și. ui- 
te-așa. nu-și respectă gra
ficele de livrare stabilite in 
baza contractelor. Vedeți, 
autoturismul „Dacia" nu 
este numai al uzinei din 
Pitești, nu este numai al 
orașului Pitești, al județu
lui Argeș. Este al țării, re
prezintă țara. Este o datorie 
patriotică să ne împlinim 
sarcinile, fiecare dintre noi

la locul de muncă, astfel 
incit să nu dăunăm unor 
realizări importante, să nu 
producem goluri, hiatusuri. 
Se fac investiții de miliar
de, după cum se știe, atin
gem tehnici de vîrf, se 
dublează productivitatea 
muncii și... ne . împotmolim 
la fel de fel de „detalii". 
Munca noastră, a tuturor, 
înseamnă răspundere, în
seamnă conștiință.

Investiții de miliarde de 
lei, tehnici de virf. Sus. pe 
terasa Riului Tirgului, la 
Colibași — care doar in 
urmă cu patru decenii nu 
însemna oe hartă mai muit 
decit o mică ctitorie mun-

se. clești. Lucrează in u- 
zină de 14 ani, de la ter
minarea Institutului poli
tehnic din Timișoara și de 
la 6,30 dimineața pînă sea
ra tirziu poate fi găsit prin 
hale. A trecut prin toate 
etapele intermediare — de 
la inginer stagiar la in- 
giner-șef. Est-- un pa
sionat. un împătimit ca- 
re-si iubește meseria : 
aici. sus. la Colibași. e 
viata lui și. nu știu 
cum, aflăm că e tocmai 
ziua lui de naștere si îm
plinește 37 de ani 1 „Seara, 
cînd mă duc acasă, copiii 
mă întreabă ce e nou in 
uzină? Adevărul este că

„Dacia" la ora noilor 
cutezanțe tehnice

teană de la mijloc de veac 
XVI și un sat ridicat abia 
prin secolul XVIII — in 
moderna citadelă a indus
triei de autoturisme, ten
siunea raliurilor. a mari
lor competiții se traduce, 
de fapt, prin abordarea ce
lor mai noi cuceriri ale do
meniului respectiv. Iată li
niile tehnologice de auto
matizare din noile secții 
Caroserie II și Vopsitorie 
II. liniile automate de pre
luare prin transfer din Fa
brica de motoare etc. „Nu 
este numai o extindere ca 
spațiu, de 10 la sută, ci 
posibilitatea clară dc dubla
re a producției" — ne spu
ne Ștefan Osiac, inginerul- 
șef mecano-energetic si in
vestiții, arătindu-ne, in a- 
mănunt, cum acționează li
niile automate de sudură 
multipunct de la Caroserie 
II. cum se realizează semi- 
dublurile aripi, sudura 
planșeului central si peda
lier, cum sint angrenate 
toate componentele, pre-

aici sînt mereu „premie
re". Dacă avem acum două 
vopsitorii, nu era firesc să 
se modernizeze si Secția 
montaj general prin siste
mul de conveioare, de pre
luare a caroseriilor, sau sis
temul de automatizare si 
mecanizare a capetelor de 
benzi? E limpede! Nu se 
poate să existe vreo inimă 
care să nu vibreze la reu
șitele uzinei, la aprecierile 
beneficiarilor. Este și mîn- 
drie. și emoție, și conștiin
ța că noi, aici, mai avem 
multe de făcut".

O modernă „uzină", în 
uzină : Secția vopsitorie II. 
Mașinile, suspendate oe un 
sistem de conveioare. intră 
prin tunelul de tratament 
de suprafață. Ies prin etu
vă și ajung la grunduire
— procedeu unicat pe plan 
național. Ni se demon
strează — sint vorbele ing. 
tehnolog Cataranciuc Rica
— că este foarte importan
tă. în traversarea bazinu
lui de 22 de metri, cu o

capacitate de grund de 
130 mc — imersia conti
nuă. Periplul durează vreo 
14 ore și numărul mașini
lor grunduite este acum de 
10 la oră. dar, în curind. sa 
va ajunge — opinează si 
inginerul-șef Voiculescu 
Lucian — la 25 de mașini 
pe oră adică un autotu
rism la 2,4 minute. „Eu aș 
dori să notați un alt fapt 
esențial — completează An
drei Dulcă, secretarul de 
partid al întreprinderii.
Există meserii care nu se
găsesc în nomenclatorul
nici unui institut de invă- 
țămînt: carosier. vopsitor
auto etc. Altele, se asimi
lează. Noi, aici, facem mari 
eforturi pentru policalifi
carea tinerilor prin cursuri 
speciale, pentru însușirea 
tehnicilor noi. Media de 
virstă? 26 de ani. Tehnici
le noi trebuie cucerite. Se 
introduc linii automatiza
te — așa cum vedeți aici, 
la Vopsitorie II, si tinerii 
specialiști sînt datori să 
răspundă tuturor exigen
țelor. A dubla producția 
este o performantă la 
care trebuie să semneze 
toti lucrătorii uzinei".

Conveioarele aduc lin ca
roseriile la grunduit. Toc
mai se onorează prima co
mandă — pentru Spania, 
din seria mașinilor trecute 
prin noua secție Vopsito
rie II. Pentru prima oară 
se lansează în fabricație 
„Break“-urile — comandă 
specială venită din Israel. 
La Secția finisări, ingine
rul-șef Nedelea Florian 
coordonează meticulos, exi
gent recepția unor loturi 
care vor ajunge în curind 
în R.D. Germană. In spa
tele halei, pe macadam, 
„eseiorii" încordează toate 
articulațiile „Daciilor". Frî- 
ne bruște, porniri bruște. 
Pe alei, fluxul interopera- 
țional — exact ca în pri
mele ore ale dimineții — 
impune același „trafic 
încărcat".
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IN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

atenția
muncii cerința ridicării calității pro-
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Nicolae Ceaușescu, 
gențele tot mai 1 
în acest domeniu, 
acorde în continuare o 
rită organizării cît mai 
controlului tehnic de calitate și in
troducerii metodelor moderne de 
asigurare a calității producției.

Acuitatea problemei ridicării cali
tății producției nu este proprie nu
mai țării noastre, în ultimii ani pe 
plan mondial remareîndu-se o ten
dință de 
gențelor 
calitate, 
rește în 
tot mai 
o ameliorare continuă 
este necesară 
menținerea unei eficiente economice 
ridicate.

în general, condițiile de ordin ca
litativ pe care țrebuie să le îndepli
nească un produs sînt definite in 
specificații (documente tehnice nor
mative). Acestea însă nu garantează 
prin ele însele că vor fi satisfăcute 
toate cerințele și exigențele benefi
ciarilor privind deficiențele și varia
țiile susceptibile de a se produce în 
sistemul organizational relativ Ia 
concepția și realizarea produsului 
sau serviciului. în consecință, atit 
pe plan mondial, cît și la noi în 
țară au fost formulate, pe plan nor
mativ, linii directoare și exigențe 
asupra sistemelor calității, care com
pletează cerințele date in specifica
țiile tehnice aferente produsului sau 
serviciului. Apariția 
obligatorii a accelerat 
dință, dar. practic, 
terminologia 
dial de mai 
standardizare 
vernamentale 
fuzii. situație 
determinat consecințe pe planul ca
lității și eficienței producției. Citeva 
exemple edificatoare.

Producător, beneficiar sau organ 
de control neutru, fiecare dorește 
să fie sigur in privința calității pro
dusului sau serviciului implicat, 
a faptului că acesta va satisface 
cerințele impuse. Pentru unii, aceas
ta înseamnă că trebuie controlată 
calitatea — de aici controlul cali
tății ; pentru alții, calitatea trebuie 
asigurată — de aici asigurarea cali
tății. De asemenea, potrivit unor pă
reri. produsele sau serviciile tre
buie realizate conform cerințelor și 
beneficiarii sînt -obligați să le eva
lueze și să se asigure de aceasta ; 
potrivit altor opinii, fabricația tre
buie evaluată, iar producătorul are 
datoria să demonstreze îndepli
nirea cerințelor prescrise. d.e aici 
evaluarea unui program și a unui 
sistem al asigurării calității ce 
trebuie implementat. Dacă ne refe
rim la cei doi termeni, „control" și 
„asigurare", fiecare din ei poate fi 
utilizat în trei sensuri. Cel de con
trol : în sens de evaluare prin veri
ficare. inspecție ; in sens de condu
cere — actul de dirijare, direcțio
nare ; în sens de stabilitate — a ține 
sub control menținerea parametrilor, 
în legătură cu termenul de asigu
rare a calității, accepțiunile cele mai 
frecvente sint : a îndepărta dubiul, 
nesiguranța sau grija, atitudinea, 
actul de a da încredere in sine și 
altora ; a face sigur, starea de a fi 
sigur, certitudinea ca o rezultantă a 
asigurării calității ; și. in fine, for
mele legale pentru despăgubiri.

Care este importanța semnalării 
unor asemenea interpretări diferite 
în privința termenilor referitori la 
calitatea producției ? Atunci cind se 
utilizează termenul de „control" de 
calitate, unii îi acordă sensul de eva
luare pur și simplu a produsului. 
Alții il interpretează ca evaluind 
cerințele beneficiarului, proiectul 
produsului, procesul de fabricație și 
produsul final. Cind este folosit in 
sensul de conducere, interpretarea 
termenului de control este extinsă 
pină la definirea sistemului necesar 
pentru menținerea sau Îmbunătă
țirea calității.

Același mod diferit de interpre
tare se practică și pentru termenul 
de asigurare a calității. Cind „asi
gurare" e folosit in sensul de atitu
dine, asigurarea calității este consi
derată de unii a fi controlul activi
tății de control al calității și ser
vește pentru a verifica dacă progra
mul de control al calității este.com
plet elaborat, implementat și func
ționează corespunzător. Dacă ter
menul se interpretează în sens de 
acțiune, asigurarea calității este 
concepută ca o funcție complexă 
care cuprinde o largă paletă de 
activități, toate menite să creeze 
condiții pentru obținerea unor pro
duse de inalt nivel calitativ.

O altă divergență in uoinii și în 
practică există în ceea ce privește 
transpunerea pe o bază funcțională, 
organizatorică a activităților nece
sare a fi desfășurate pentru asigu
rarea calității și controlul calității, 
în acest sens, atit la noi, cit și pe 
plan mondial se constată mai multe 
opinii. Una dintre acestea apreciază 
că nu trebuie făcută o diferențiere or
ganizatorică privind activitățile de 
asigurare a calității și controlul cali
tății. Alteori se consideră că activi
tățile cuprinse sub denumirea de

judicioase a

creștere accentuată a exi- 
partenerilor în materie de 
Această tendință se dato- 

bună măsură recunoașterii 
pregnante a adevărului că 

a calității 
pentru atingerea și

standardelor 
această ten- 

diversitatea în 
folosită pe plan mon- 
multe organisme de 
sau departamente gu- 
a generat unele con- 
care. surprinzător, a

ca diferențierea între cei doi ter
meni se face prin structura organi
zatorică și nivelul de subordonare.

Ținînd seama de asemenea contro
verse în terminologie și pentru a 
asigura o înțelegere mutuală în co
municarea internațională. Organiza
ția Internațională de Standardizare, 
pe baza analizei standardelor națio
nale și a normelor existente in do-

standardele de calitate

meniu, a elaborat, în anul 1986, 
standardul „Calitate, Terminologie".

Evident, și pentru. țara noastră, 
aflată în plin proces de dezvoltare 
a relațiilor comerciale pe piața 
externă, în spiritul sarcinilor stabi
lite de conducerea partidului, s-a 
pus problema necesității alinierii la 
standardele internaționale și a de
finirii termenilor de bază relativi la 
conceptele privind 
selor și serviciilor, 
carea, înțelegerea 
corespunzătoare în 
tății și elaborarea de 
darde și publicații 
Aceasta cu atit mai

■ standardul nostru „Calitatea produ
selor. Terminologie" — în vigoare 
din 1976 — este depășit. De altfel, 
tocmai datorită opiniilor diferite in 
legătură cu terminologia calității, 
deși de mai multi ani in planul In
stitutului Român de F 
se prevede revizuirea 
normativ, nu s-a ajuns 
rezultat concret.

Acum însă, o dată 
standardului 
ne-am referit, se poate considera că 
a sosit timpul să se pună capăt con
troverselor. să se acționeze cu opera
tivitate și eficiență. De altfel. în acest 
sens. încă de anul trecut a fost 
elaborat un proiect de standard, in 
consens cu standardul internațional, 
care a primit și avizul Inspectoratu
lui general de stat pentru controlul 
calității produselor, dar care nu a 
căpătat încă un caracter normativ.

De asemenea, avind in vedere im
portanța activității de asigurare a 
calității tn etapa actuală și faptul 
că în tot mai multe unități econo-

calitatea produ- 
pentru clarifi- 

și utilizarea lor 
specificarea cali- 

. norme, stan- 
in domeniu, 

mult cu cît

Standardizare 
i acestui act 

incă

cu
internațional

la un

apariția 
la care

relațiile contractuale cu partenerii 
străini. Mai multe standarde . națio
nale străine referitoare la asigura
rea calității fixează un ansamblu de 
exigențe pe care un furnizor trebuie 
să le satisfacă pentru a oferi bene
ficiarului o garanție formală a ca
lității. bazată pe demonstrarea obiec
tivă a ansamblului de măsuri luate 
pentru satisfacerea cerințelor sale. 
Deoarece diversele norme naționale, 
deși reprezintă exigențe fundamen
tale identice, prezintă încă anumite 
divergențe în terminologie, în înțe
legerea anumitor cerințe etc., inexis
tența standardelor la care ne-am 
referit constituie un obstacol in re
cunoașterea mutuală a certificării 
în regim de asigurare a calității și 
obligă întreprinderile să piardă mult 
timp și să cheltuiască fonduri pen
tru a se adapta la procedura proprie 
de certificare a fiecărui beneficiar 
sau partener extern, ceea ce evident 
grevează costul producției și creează 
dificultăți in executarea operativă a 
comenzii. Sînt neajunsuri ce ar pu
tea fi evitate dacă întreprinderea ar 
putea face dovada implementării 
unui sistem de asigurare a calității 
pe baza unui standard de stat aliniat 
la standardele internaționale.

în al doilea rind, sistemul de asi
gurare a calității poate varia de la 
o întreprindere la alta, chiar din 
aceeași ramură industrială. în func
ție de obiectivele stabilite pentru 
unitatea respectivă, de natura și 
importanța economică a produselor 
și serviciilor oferite. Or, prin stan
dardizarea liniilor directoare pentru 
selecția și implementarea unui sis
tem de asigurare a calității s-ar 
crea bazele pentru constituirea unui 
sistem de asigurare a calității la ni
velul întregii economii, așa cum 
există pentru unele domenii de virf 
ale industriei. Aceste standarde. îm
preună cu altele privind activități
le din cadrul buclei (spiralei) cali
tății. a ciclului de viată al unui 
produs, ar crea si premisele pentru 
îndeplinirea dezideratului privind 
completarea funcțiilor tradiționale ale 
întreprinderii cu „funcția calității", 
care trebuie să definească și să aco
pere ansamblul de activități și aria 
de responsabilități privind realizarea 
de produse sau servicii corespunză
toare pentru utilizare, în condiții de 
eficiență economică maximă și con
form obiectivelor stabilite in dome
niul calității.

Dr. Inq. Dan STO1CH1ȚO1U

La Întreprinderea de traductoare din Pașcani se face o ultimă verificare, in laboratorul special organizat, a unui nou lot de produse care in curind va fi 
expediat beneficiarilor

IN ACȚIUNEA DE ORGANIZARE Șl MODERNIZARE LA ÎNTREPRINDEREA „PORȚELANUL" DIN ALBA IULIA

Solufii tehnologice originale

care pot
In tehnologia complexă de produ

cere a porțelanului, veriga finală o 
reprezintă arderea decorului, o ope
rație aparent simplă, dar in realitate 
destul de complexă și în același timp 
mare consumatoare de energie, care 
s.e realizează în instalații special con
struite. Iată de ce reține atenția fap
tul că unul dintre cuptoarele de ar
dere a decorului, intrat nu de mult 
în funcțiune la bine cunoscuta între
prindere „Porțelanul" din Alba Iulia, 
unitate distinsă de două ori cu înal
tul titlu d.e „Erou al Muncii Socia
liste". poartă marca producătorului : 
„Porțelanul" Alba Iulia. „Intr-ade
văr. acest cuptor de ardere rapidă a 
decorurilor a fost realizat cu forțe 
proprii — ne precizează ing. Angela 
Danciu. șefa biroului de organizare și 
normare a muncii. In cadrul acțiu
nii de organizare și modernizare, 
alături de celelalte obiective urmări
te — sporirea volumului producției- 
marfă. reducerea cheltuielilor de 
producție și creșterea eficientei eco
nomice — s-a înscris și realizarea 
arderii rapide a porțelanului. Așa a 
fost proiectat și realizat. în între
prinderea noastră, primul cuptor din 
tară de ardere rapidă a decorurilor".

Această realizare tehnică de ex
cepție. după cum se va vedea, are 
la bază punerea în valoare a poten
țialului de gîndire și creație tehnică 
al specialiștilor din întreprindere. De 
fapt, cuptorul de ardere rapidă a de
venit simbolul preocupărilor întregu
lui colectiv pentru modernizarea pro
ducției. Realizarea cuptorului cu for
te proprii a însemnat nu numai cău
tarea unor soluții tehnice originale, 
ci și mobilizarea unor importante 
forțe ale unității pentru ca proiectul

stîrni și interesul altor unităfi
j»

să devină realitate. „Cuptorul de ar
dere rapidă a fost construit in între
gime cu materiale, piese și suban- 
samble produse în țară, ne spune 
ing. Napol Popescu, șeful atelierului 
de proiectare-autoutilare, unul din
tre specialiștii cei mai implicați în 
materializarea acestei îndrăznețe idei. 
Prin această realizare, deocam
dată unică în țară, ne înscriem în 
tendința existentă pe plan mondial 
în domeniul ceramicii, aceea a arde
rilor rapi’de. Cuptorul are deja un an 
de funcționare și se comportă foar
te bine".

Caracteristicile tehnice ale cupto
rului au fost convertite în importante 
avantaje economice. Oricare dintre 
specialiștii întreprinderii este în mă
sură să enumere aceste avantaje. în 
primul rind. procesul de ardere se 
desfășoară numai în 60—90 minute, 
in funcție de structura produselor, 
fată de 6 ore in cuptoarele electrice 
și 13 ore în cuptoarele clasice cu gaze 
naturale. Arderea fiind rapidă, re
zultă un important spor de producti
vitate. Randamentul cuptorului este 
de 8,5 tone în 24 de ore. Ce înseamnă 
aceasta ? Tot comparația este edifi
catoare. Cuptorul electric are un ran
dament de 4—5 tone (în raport cu 
încărcătura), iar cel vechi, cu gaze 
naturale — de o tonă în 24 de ore. 
Productivitate sporită înseamnă în 
acest caz și consumuri scăzute de 
combustibil. Cuptorul cu ardere rapi
dă realizează un consum specific de 
55 metri cubi gaze naturale pe tona 
de produs, iar cel clasic... 260 metri 
cubi pe tonă.

Diferența este evidentă. Noul cup
tor funcționează în ciclu automat, 
manual executîndu-se numai opera-

țiunea de încărcare-descărcare. în 
întreprindere, prin punerea în func
țiune a cuptorului s-a rezolvat pro
blema „locului îngust" creat la ar
derea decorului. Datorită ciclului re
dus de ardere. cuptorul permite • 
creșterea flexibilității procesului de 
producție, testarea rapidă și pe loturi 
mai mici a decorurilor.

Prin urmare, avantajele arderii 
rapide sînt evidente, cifrele prezen
tate fiind deosebit de grăitoare. Dar 
orice succes își etalează cu adevărat 
strălucirea dacă nu rămine singu
lar. De aceea am vrut să vedem și 
care sint posibilitățile de generaliza
re a experienței de Ia Alba Iulia. Ce 
s-a făcut pină în prezent în 
sens ?

„Potențialul de generalizare 
lizării cuptorului de ardere 
privește în primul rind 
tor al ceramicii fine din 
fabricile de porțelan și 
spune ing. N. Popescu. .______  _.
acest sens au fost. în prezent se află 
în construcție trei asemenea cup
toare la întreprinderile „Iris" Cluj- 
Napoca. „FAIMAR" — Baia Mare 
și...... Porțelanul" Alba Iulia. Noi am
asigurat documentația tehnică și 
asistență la cerere. Am fost solici
tați să colaborăm la punerea în func
țiune a cuptoarelor de la unitățile 
din Cluj-Napoca și Baia Mare. La cel 
de-al doilea cuptor de la Alba Iulia 
s-au făcut primele probe tehnologice 
în aceste zile. Aceste cuptoare func
ționează la temperaturi joase — 800 
grade Celsius — și intră relativ re
pede în sarcină. De curind am furni
zat documentația tehnică a cuptoru
lui și pentru întreprinderea de sticlă 
și porțelan Dorohoi".

acest

a uti- 
rapidă 

întregul sec
tara noastră, 
faianță, ne 
Solicitări în

Intrarea în funcțiune și a celui 
de-al doilea cuptor de ardere rapidă 
la întreprinderea „Porțelanul" din 
Alba Iulia face ca aproape 50 la sută 
din arderea decorului să se realizeze 
pe această cale. Cuptorul electric are 
de pe acum un program mai redus 
de funcționare, ceea ce înseamnă 
realizarea unor importante economii 
de energie .electrică. Specialiștii uni
tății opinează că. in perspectivă, in 
întregime arderea decorului se poate 
face... rapid.

„Aceasta nu epuizează însă posi
bilitățile utilizării arderii rapide, 
ne-a spus tovarășa Elena Covaciu, 
directoarea întreprinderii. Primul 
cuptor de ardere rapidă a fost testat 
și pentru arderea decorului de pe
netrație, care se realizează la o tem- 
peratură mai ridicată, de 1 200 grade 
Celsius. Avem acum în vedere efec
tuarea unui nou pas în direcția uti
lizării tehnologiei arderii rapide. Un 
pas firesc și necesar, cel al realiză
rii unui cuptor de ardere rapidă a 
porțelanului propriu-zis. Experiența 
pe care am acumulat-o o valorificăm 
nu numai prin extindere, ci și prin 
adîncirea ei. Această premieră este 
programată lă Alt>a Iulia pentru 
toamnă".

Succesele se clădesc, așadar, prin- 
tr-o bună organizare a muncii, prin 
disciplină, prin efort de 
priu. prin perseverență 
varea noului. Iar noua 
porțelanului de Alba

creație pro- 
în promo- 
strălucire a 
Iulia de

monstrează o dată în plus avantajele 
modernizării.

Ștefan DINICĂ
corespondentul „Scinteii

ZOOTEHNIA DIN ANALIZENu SE DEZVOLTA DOAR...
în 1987, din fermele de creștere a 

bovinelor din sectorul cooperatist al 
agriculturii județului Teleorman 
s-au livrat la fondul de stat cu a- 
proape 100 000 hectolitri de lapte mai 
puțin decit cu opt ani in urmă, de 
la un efectiv acum mai mare cu 
9 000 capete. Este o cifră care defi
nește limpede o involuție a randa
mentului in zootehnia acestui județ. 
Cauzele sint complexe, dar in cele 
ce urmează ne propunem să insis
tăm doar asupra uneia din ele, pe 
care o socotim fundamentală. Este 
vorba de insuficiența, și cantitativă, 
și calitativă, a furajelor. Nu se poa
te spune că această problemă nu a 
preocupat comitetul județean de 
partid și organele agricole, dar pro
duce surprindere faptul că atunci 
cind se încearcă explicarea produc
țiilor nesatisfăcătoare de furaje cel 
mai adesea se fac referiri la anul 
1987. neprielnic pentru nutrețuri, lă- 
sind să se înțeleagă clar că ar fi 
vorba doar de o situație conjunctu- 
rală. întîmplătoare. Or. trebuie spus 
limpede că această situație nu este 
nicidecum nouă. Cu multi ani in 
urmă, conducerea partidului, anali- 
zind situația necorespunzătoare din 
zootehnia județului, a luat unele mă
suri și a indicat să se treacă cu ho- 
tărire in toate unitățile la schimba
rea radicală a stării de lucruri. Lip
sa de furaje nu a apărut in anul ne
prielnic, cum de fapt nu au apărut 
nici alte neajunsuri care determină 
randamentele foarte scăzute intr-un 
număr mare de cooperative agricole 
din județ. Cel mult acestea s-au ac
centuat. Ele sînt consecința modului 
necorespunzător in care a fost or
ganizată și condusă activitatea aces
tui sector, a unei slabe preocupări 
din partea organelor și organizații
lor de partid de la sate, a conduce
rilor de unități și specialiștilor față 
de zootehnie în general. Din cauze 
diverse, intre care pe prim plan se 
situează lipsa de fermitate in apli
carea numeroaselor programe elabo
rate în decursul timpului, nu sînt 
puse în valoare decit în mult prea 
mică măsură posibilitățile mari de 
dezvoltare 
Este locul 
grame s-a 
cule care
reale existente în diferite zone. în 
diferite unități, ci de faptul că atit

comitetele comunale de partid, cit și 
organele de partid și agricole din ju
deț nu s-au angajat cu fermitatea 
necesară pentru Îndeplinirea punct 
cu punct a celor stabilite. Dacă ar 
fi să ne referim numai la felul in 
care s-a acționat pentru materializa
rea măsurilor stabilite prin progra
mul adoptat in toamna trecută de 
comitetul județean de partid, atunci 
ar fi suficient să arătăm că factorii 
răspunzători din cadrul direcției a- 
gricole au fost atit de preocupați de 
urmărirea modului în care se inde- 
plineau sarcinile stabilite incit mult 
timp nici măcar nu mai găseau tex
tul acestui program.

cele mai bune condiții a acestor 
probleme.

Au fost concentrate aici mai multe 
animale decit se pot crește în mod 
normal ? Categoric nu. dacă avem 
în vedere faptul că in județul Ialo
mița, bunăoară, care dispune de o 
suprafață arabilă cu 120 000 hectare 
mai mică decit a Teleormanului se 
cresc cam tot atitea animale cite 
aici. Adevărul este că în sectorul 
cooperatist al agriculturii încărcătu
ra de bovine la 100 de hectare teren 
arabil abia depășește 46 de capete, 
iar la ovine este de numai 70 de ca
pete. Există însă serioase discrepan
țe în ce privește repartizarea în te-

Argumente pentru regindirea activității din acest 
sector și mai ales pentru aplicarea fermă a 
măsurilor stabilite in unitățile agricole din județul 

Teleorman

a zootehniei județului, 
să spunem că nu de pro
dus lipsă aici, nu de cai
să probeze posibilitățile

In legătură cu asigurarea furaje
lor, pe care, repetăm, o socotim a ti 
chestiunea fundamentală pentru zoo
tehnia județului Teleorman se pun 
citeva probleme care trebuie anali
zate in strinsă legătură cu structura 
șeptelului, cu repartizarea lui pe zo
nele județului, și nu in ultimul rind 
cu structura insăși a bazei furajere, 
și finalmente cu randamentul cultu
rilor pentru nutreț. Care ar fi aces
te probleme ; in ce mod s-a încercat 
și se încearcă rezolvarea lor și cu 
ce rezultate ? Făcînd de la început 
precizarea că nu spunem pentru or
ganele județene de partid și agrico
le lucruri necunoscute (in ultimul 
timp avind loc aici mai multe ana
lize legate de îmbunătățirea activi
tății acestui sector, inclusiv una in 
cadrul plenarei comitetului jude
țean), vom încerca să ne referim la 
citeva din aceste probleme. O vom 
face pentru că, după opinia noastră 
(formată și din discuțiile purtate cu 
oamenii, și mai ales după starea de 
fapt din zootehnia județului) nu s-a 
ajuns incă la o soluție optimă pen
tru a da o perspectivă rezolvării în

ritoriu a efectivelor. Cu ani în urmă 
a fost gindită amplasarea unor aso
ciații de creștere a taurinelor in par
tea de nord a județului, respectiv la 
Ciolănești. Siliștea și Cringeni. Po
trivit programului stabilit, numai 
primele două asociații ar fi trebuit 
să crească anul acesta 8 800 de ca
pete. adică cam tot atitea cit este 
prevăzut să se crească la un loc in 
unitățile agricole din trei mari con
silii agroindustriale — Traianu. Zim- 
nicea și Piatra — amplasate in zo
nele cele mai fertile ale județului. 
Desigur, și in nordul județului tre
buie și pot să se crească mai multe 
animale decit se cresc in momentul 
de față. Dar în condițiile în care pe 
ansamblul agriculturii cooperatiste 
efectivele de taurine au crescut 
foarte puțin în ultimii opt ani. fi
resc ar fi fost să se orienteze spre 
crearea unor ferme in zonele și uni
tățile unde există cele mai bune con
diții pentru producerea furajelor. 
Or, ce arată datele. Și anul trecut, 
și cu doi ani în urmă. Asociația pen
tru creșterea taurinelor din Ciolă
nești, de exemplu, abia a reușit să-și

asigure 20 la sută din necesarul de 
furaje, unitatea fiind obligată să 
transporte coceni și paie pentru hra
na animalelor tocmai de la Zimni- 
cea, Piatra și Traianu, adică din zo- 

. nele cu o mică încărcătură de ani
male. Problemele se vor agrava însă 
și mai mult o dată cu încheierea 
populării complexului de taurine de 
la Siliștea, zonă în care toate cele 
cinci cooperative asociate nu au pro
dus anul trecut nici măcar jumăta
te din cantitatea de suculente de 
care ar avea nevoie acest complex.

Nu ne indoim că factorii răspun
zători de această situație ar putea 
să-și justifice într-un fel această op
țiune în repartizarea efectivelor pe 
teritoriul județului. Avem însă în
doieli serioase că explicațiile res
pective ar putea fi și judicioase, atit 
timp cit și la această dată în județ 
sînt 20 cooperative agricole unde 
efectivele totale de taurine sînt sub 
500 capete, unele dintre acestea fiind 
chiar unități care cu ani în urmă se 
aflau în fruntea zootehniei județu
lui ; cooperativele agricole din Moș
teni și Olteni constituind numai 
două exemple din acestea. Este 
apoi cu totul anormal ca unități pu
ternice. cu suprafețe mari de tere
nuri. cum ar fi cele din Putin,eiu, 
Băduleasa, Lunca, Segarcea. Seaca, 
Conțești, Bragadiru. Bujoru, Piatra, 
Viișoara, Fintinele, Smirdioasa. Șto- 
robăneasa, Beiu, Brincerii și Fru
moasa să crească mai puține taurine 
decit cresc cooperativele agricole 
din Ciolănești. Mereni, Stejarul. Să- 
ceni, Drăcșani, Dobrotești. Călmă- 
țuiul. Balta Sărată și Cringeni, uni
tăți și cu suprafețe mai mici, și cu 
teren mai slab. Credem noi că, in 
primul rind, de la înlăturarea aces
tor discrepante create în timp ar 
trebui să se pornească în acțiunile 
ce urmează a fi întreprinse pentru 
realizarea efectivelor de taurine pre
văzute pentru sfîrșitul acestui an în 
agricultura cooperatistă. efective 
care la această dată sint cu aproape 
20 000 capete mai mici.

Cît privește unele probleme ce țin 
de optimizarea structurii șeptelului 
în concordantă cu posibilitățile reale 
de asigurare a bazei furajere — in
tr-un număr viitor al ziarului nostru.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

yin

Recoltarea furajelor pe terenurile I.A.S. Mihai Viteazul, județul Cluj
Foto : Sandu Cristian

de depozitare a nutrețurilor. Peste 
tot trebuie să fie cultivat spiritul 
de bun gospodar in producerea și 
folosirea furajelor, care a caracteri
zat dintotdeauna pe crescătorii de 
animale.

Imperativele actuale ale dezvoltă
rii zootehniei impun ca o mare can
titate de furaje. îndeosebi trifolie- 
nele — referindu-ne doar la cele 
care se recoltează în această perioa
dă — să fie conservate sub formă de 
fin. De ce se impune cu atîta strin
gență problema producerii unor 
cantități mari de fin ? Pentru că. 
după cum se știe foarte bine, finul 
este un furai complex, care conține 
foarte multe proteine, vitamine și 
alte substanțe nutritive necesare 
bunei hrăniri a animalelor. Cu toate 
că asemenea avantaje sînt cunoscute, 
cadrele de conducere și specialiștii 
din unele unități agricole nu se 
ocupă cu răspundere de asigurarea 
unor cantități îndestulătoare de fin. 
Adesea, pe considerentul că plouă se 
alege calea cea mai ușoară de con
servare a masei verzi — și anume 
insilozarea. Este necesar ca prin fo
losirea intensă a utilaje’or și orga
nizarea temeinică a muncii forma-

fiilor de cosași să fie folosită fiecare 
zi cu timp frumos pentru a se pro
duce și depozita cit mai mult fin. 
In egală măsură trebuie să se urmă
rească realizarea unor nutrețuri de 
cea mai bună calitate, ceea ce pre
supune ca plantele furajere să fie 
cosite în momentul optim, cind pe 
unitatea de suprafață se realizează 
cea mai marc cantitate de substanțe 
hrănitoare.

Recoltarea la timpul optim și de
pozitarea furajelor constituie. în- 
cepind din această perioadă și pină 
toamna tirziu. o acțiune de mare 
însemnătate pentru dezvoltarea zoo
tehniei și sporirea producției in acest 
sector. De aceea, organele și orga
nizațiile de partid, consiliile popu
lare au datoria să sprijine îndeaproa
pe conducerile unităților agricole ca 
acestea să desfășoare cu răspundere 
lucrările de strîngere și depozitare 
a tuturor surselor de masă verde, 
astfel incit. în 
re zootehniei 
în sortimentul 
bună calitate, 
bune decit în 
creșterea plantelor furajere. Hotă- 
rîtoare este acum munca bine orga
nizată pentru ca acestea să fie 
strînse și depozitate corespunzător.

acest an, să se asigu- 
cantitățile de furaje 
stabilit și de cea mai 
Condiții există mai 
oricare alt an pentru
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ROLUL ACTIVITĂȚII POLITICO-EDUCATIVE 
ÎN PROCESUL CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE’)

Expresie a cunoașterii profunde a 
realităților actuale, a aplicării crea
toare. la condițiile si particularitățile 
specifice tării noastre, a socialismu
lui științific, politica partidului nos
tru concentrează în mod unitar, ar
monios, totalitatea laturilor și obiec
tivelor vieții sociale. în orientările 
sale generale este sintetizată dialec
tica raporturilor dintre factorii o- 
biectivi și subiectivi, generali și par
ticulari, în asigurarea mersului ho- 
tărît înainte al societății noastre. în 
acest context, activitatea ideologică 
și politico-educativă ocupă un loc de 
primă importanță, succesele istorice 
obținute de poporul nostru în edi
ficarea noii societăți încorporind 
— așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și contribuția 
activității politico-educative desfășu
rate in acești ani.

Rolul și importanța deosebită a 
activității politico-educative a par
tidului, aprecierile, orientările șl 
sarcinile cuprinse In Programul 
ideologic — parte integrantă a Pro
gramului P.C.R. de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism —, în hotărîrile Congresului al 
XlII-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului au căpătat noi și pro
funde dimensiuni prin conținutul de 
excepțională însemnătate al expune
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind unele probleme ale condu
cerii și planificării activității econo- 
mico-sociale, ale muncii ideologice 
și politico-educative, precum și ale 
situației internaționale — document

Parte inseparabilă a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate

Partidul nostru, secretarul său ge
neral pornesc în mod consecvent de 
la concepția materialist-dialectică și 
Istorică cu privire la raportul de 
strînsă intercondiționare dintre exis
tenta socială și conștiința socia
lă. de la teza marxistă privind 
rolul determinant al existenței so
ciale in raport cu conștiința socială 
și, in același timp, influența activă 
a conștiinței asupra proceselor dez
voltării sociale. Răminerea in urmă 
a conștiinței sociale, scăderea spiri
tului revoluționar in activitatea unor 
colective de muncă pot constitui 
astfel premisa unor stări de expec
tativă și pasivitate, a tendințelor de 
a căuta justificări nu numai pentru 
apariția unor fenomene negative, ci 
și pentru lipsa de spirit critic față 
de manifestările vechiului. în spiri
tul dialecticii materialiste, analiza 
științifică, aprofundată a activității 
revoluționare a partidului nostru in 
anii revoluției și construcției socialis
te a condus la elaborarea unor con
cluzii și a unor teze teoretice de cea 
mai mare importantă pentru activita
tea viitoare a partidului, pentru mun
ca si lupta comuniștilor, a întregului 
popor. Respingînd fetișizarea tezei 
rămînerii în urmă a conștiinței so
cialiste, ca și spontaneismul, volun
tarismul in elaborarea căilor de per
fecționare a noii orinduiri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a argumen
tat cu rigoare științifică principiul 
potrivit căruia rolul determinant al 
existenței sociale nu numai că nu 
presupune inevitabilitatea rămînerii 
în urmă a conștiinței, ci creează po
sibilitatea reală a transformării ac
tivității politico-ideologice într-o 
forță motrice a progresului socialist.

Din această perspectivă, ințelegind 
sarcinile concrete, specifice fiecărui 
domeniu de activitate, se cere evi
dențiat totodată imperativul perma
nent actual al înnoirii revoluționare 
a gindirii și acțiunii oamenilor, al 
ridicării nivelului lor profesional, 
tehnic, științific și cultural, al for
mării omului nou, cu o înaltă con
știință revoluționară, patriotică — 
condiție fundamentală a creșterii 
contribuției fiecăruia la accelerarea 
progresului multilateral al României 
socialiste.

Dind cea mai înaltă apreciere și 
aprobind în unanimitate orien
tările. obiectivele și indicațiile 
cuprinse în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Conferința Na
țională a partidului din decembrie 
1987. Rezoluția adoptată au eviden
țiat cerința ca organele și organiza
țiile de partid, de stat, de masă și 
obștești, „să asigure aplicarea nea
bătută in viață a Programului ideo-

•) Consultație în sprijinul ce
lor ce studiază în învățămintul 
politico-ideologic. Tema nr. 5 : 
Documentele Conferinței Națio
nale a partidului privind activi
tatea ideologică, politico-educa
tivă de dezvoltare a conștiinței 
socialiste și intărire a spiritului 
revoluționar, de formare a omu
lui nou. înaintat — constructor 
conștient și devotat al socialis
mului si comunismului în Româ
nia. Dezvoltarea națiunii româ
ne și a statuTii national unitar.

TIMIȘ:

Manifestări politico-educative

Pe ecrane, un nou film românesc

Inițiată de Comite
tul județean de cul
tură si educație socia
listă. in colaborare cu 
celelalte organisme și 
foruri locale cu atribu
ții și răspunderi în do
meniul educației revo
luționare și al creației 
militante. „Luna cul
turii în județul Timiș" 
a început, sub auspi
ciile Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei". cu o bogată sui
tă de manifestări po
litico-educative si cul- 
tural-artistice. toate 
subordonate comanda
mentului major al for
mării omului nou. cu 
un larg orizont de cu
noștințe. cu o temei
nică pregătire profe
sională. cu alese tră
sături moral-cetățe- 
nești, constructor con
știent si devotat al so
cietății noastre socia
liste. Dintre acțiunile 

înscrise în progra
mul acestor zile men
ționăm deschiderea 
expoziției de carte 
„Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — 
tezaur de gindire. de 
creație și acțiune" la 
Biblioteca județeană 
Timiș, la Biblioteca 
municipală din Lugoj 
și la bibliotecile oră
șenești din Buziaș, 
Deta. Jimbolia și Sîn- 
nicolau Mare, recita
lurile de poezie pa
triotică. ciclul de spec
tacole reunit sub ge
nericul „Decada dra
maturgiei românești 
actuale". vernisarea 
expoziției „Din crea
ția tehnico-stiințiflcă 
a oamenilor muncii 
timișeni". In continua
re. pe parcursul între
gii luni, alături de 
conferințe, dezbateri, 
simpozioane si schim
buri de experiență

programatic de o deosebită valoare 
teoretică și practică pentru activi
tatea viitoare a partidului. Prin pro
funzimea analizei întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu în dome
nii esențiale ale vieții social-econo- 
mice, prin clarviziunea aprecierilor, 
răspunsurilor și soluțiilor asupra 
problemelor majore ale etapei ac
tuale de dezvoltare a societății 
noastre, prin indicațiile și sarcinile 
puse în fața partidului și a întregu
lui nostru popor, expunerea repre
zintă o contribuție de mare însem
nătate la dezvoltarea strategiei con
strucției noastre socialiste, la îmbo
gățirea Programului ideologic, la 
perfecționarea și dinamizarea între
gii activități a partidului.

Expunerea face o analiză exigentă 
a activității ideologice șl politico- 
educative, dă o inaltă apreciere 
muncii și rezultatelor obținute în a- 
cest domeniu și, totodată, pune cu 
putere în evidență rămînerile în 
urmă în ridicarea nivelului de pre
gătire politico-ideologică, al conști
inței revoluționare. Pornind de la 
obiectivele și sarcinile concrete ce ne 
stau în față in etapa actuală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia ce
rința de a face astfel ibcît „activi
tatea politico-ideologică de formare 
a conștiinței revoluționare, a omu
lui nou, să devină o forță mai pu
ternică, să se transforme, dacă se 
poate spune așa, intr-o adevărată 
forță motrice a inaintării întregului 
nostru popor pe calea socialismului 
și comunismului".

logic al partidului, să acționeze eu 
mai multă fermitate pentru educa
rea tineretului, a tuturor cetățenilor 
patriei in spiritul muncii, al dragos

tei față de țară, partid șt popor, 
pentru Înțelegerea și cunoașterea te
meinică a legilor generale ale dez
voltării sociale, a interdependenței 
dintre diferitele fenomene, atit pe 
plan național, cit sl internațional. Să 
asigurăm aplicarea neabătută in 
muncă, in familie și societate a sta
tutului partidului, a normelor eticii 
și echității socialiste, să sădim în 
conștiința oamenilor muncii, a tine
retului patriei sentimentul mîndriei 
de a fi cetățeni ai României socia
liste, de a fi participanți activi la 
realizarea celei mai drepte societăți 
din lume, de a fi permanent la da
torie, de a servi în orice împrejurări 
poporul, patria, independența și 
suveranitatea sa".

Acestor cerințe fundamentale, care 
se condiționează și se influențează 
reciproc, trebuie să le răspundă as
tăzi — în condițiile societății noas
tre — întreaga muncă de educație 
desfășurată de partidul și statul nos
tru. Preocuparea permanentă pentru 
însușirea si înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului si sta
tului nostru; atitudinea înaintată 
față de muncă și avutul obștesc, pa
triotismul socialist, devotamentul 
față de patrie, partid si popor ; ma
nifestarea plenară a spiritului revo
luționar : însușirea și afirmarea in 
toate împrejurările a principiilor e- 
ticii și echității socialiste, a spiritului 
de responsabilitate individuală si co
lectivă se constituie in trăsături de
finitorii ale conștiinței înaintate a 
omului nou, constructor conștient al 
socialismului in tara noastră. O dată 
cu evidențierea superiorității socie
tății noastre socialiste, a succeselor 
istorice obținute de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, cu deose
bire in „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
activitatea politico-educativă este 
chemată să contribuie Ja afirmarea 
cu mai multă putere a spiritului an- 
gajant, de dăruire si abnegație in 
activitatea de zi cu zi, a încrederii 
in justețea politicii partidului nos
tru, în forțele creatoare ale întregii 
noastre națiuni, a convingerii că 
stă în puterea fiecăruia de a con
tribui eficient la dezvoltarea si per
fectionarea întregii activități econo- 
mico-sociale, la depășirea si lichida
rea oricăror greutăți și neajunsuri, 
la transpunerea în viață a politicii 
interne si externe a partidului si 
statului nostru, la înaintarea ferma 
a patriei noastre spre comunism.

avînd ca temă înfăp
tuirea neabătută a po
liticii partidului și sta
tului nostru, a obiec
tivelor stabilite de 
Congresul al XlII-lea 
și Conferința Națio
nală ale partidului, 
vor avea loc alte im
portante manifestări, 
unele constituindu-se 
în adevărate eveni
mente în viata spi
rituală a județului. 
Printre acestea se nu
mără olimpiada co
rală Ion Vidu, „Zilele 
lnvătămîntului timi- 
șean". „Timișoara mu
zicală". saloanele de 
primăvară ale filiale
lor U.A.P. Timișoara 
și Lugoj, Ziua Editurii 
„Facla", decade si săp- 
tămîni culturale, dia
loguri „Pe aceeași 
scenă" cu participarea 
formațiilor artistice 
din cadrul consiliilor 
unice agroindustriale 
Si altele. (Cezar Ioana).

întărirea spiritului revoluționar, 
afirmarea plenară a valorilor 

patriotismului socialist
In expunerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu prezentată la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. șe subli
niază incă o dată cerința de a dez
volta spiritul revoluționar în mun
că, în gindire, în toate domeniile, de 
a acționa cu hotărîre împotriva a 
tot ce este vechi și perimat si da a 
promova cu îndrăzneală noul atit in 
ce privește dezvoltarea forțelor de 
producție, cit si a științei. învăță- 
mîntului, culturii, în întreaga dez
voltare econom ico-socialâ.

Spiritul revoluționar contemporan 
reprezintă o unitate organică a ela
nului revoluționar cu cunoașterea 
științifică a realităților, a luptei pen
tru promovarea și afirmarea a tot 
ceea ce este nou și valoros. El repre
zintă o condiție necesară a autode- 
pășirii si se află de aceea în con
tradicție cu atitudinile de automul- 
țumire. cu suficiența si comoditatea, 
cu tendința de a da cit mai puțin 
societății și a cere cit mai mult de 
la ea.

Un obiectiv primordial al activi
tății educative a partidului, a tutu
ror factorilor educaționali din so
cietatea noastră 11 reprezintă forma
rea tineretului în spirit revoluționar, 
sădirea în conștiința sa a trăsături
lor înaintate și a hotărîrii in muncă, 
în modul de pregătire temeinică șl 
multilaterală, în promovarea si afir
marea unor calități umane și a unor 
trăsături de caractet superioare, ex
primate plenar în munca Si viața de 
zi cu zi. Secretarul general al parti
dului nostru a subliniat în acest sens 
in expunerea prezentată la ședința 
Comitetului Politic Executiv cerința 

ca organele sf organizațiile de partid 
să asigure îndrumarea activității or
ganizațiilor de tineret, să . nu uite 
nici un moment că de felul în care 
tinerii sînt crescuți si educați, de 
spiritul revoluționar ce se imprimă 
tineretului in rîndurile organizațiilor 
sale depinde si dezvoltarea viitoare 
a spiritului revoluționar al tinerei 
generații. Formarea spiritului revo
luționar al tineretului de azi Înseam
nă in fond formarea spiritului revo
luționar al comuniștilor de mîine. 
păstrarea spiritului revoluționar al 
partidului, al poporului.

Aceasta presupune o activitate 
educativă Intensă si permanentă în 
rîndurile tinerei generații, ale tutu
ror oamenilor muncii. în întreaga 
societate, cultivarea spiritului de ab
negație, a angajării si participării 
neobosite la lupta pentru generaliza
rea și aplicarea experienței înainta
te, pentru promovarea noului și 
combaterea consecventă a oricăror 
manifestări negative, a oricăror aba
teri de la principiile si normele de 
muncă și viață proprii societății 
noastre. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Acum ne gă
sim intr-o etapă superioară a con
strucției socialiste, in care avem de 
rezolvat probleme hotăritoare pentru 
destinul patriei noastre socialiste. 
Pornind de la aceasta este necesar 
ca și activitatea partidului, a mem
brilor de partid să se ridice la un 
nivel nou, să fie pătrunsă de un 
spirit revoluționar, militant, necesar 
înfăptuirii neabătute a Programului 
partidului, ridicării patriei noastre 
pe noi culmi de progres si civilizație, 
întăririi suveranității și independen
ței sale".

Socialismul constituie un cadru de 
puternică dezvoltare a patriotismu
lui, de îmbogățire a trăsăturilor sale 
în condițiile exercitării depline a 
suveranității poporului, a dreptului 
său de a-și făuri liber viitorul, de a 
ridica patria sa pe trepte superioa
re de progres și civilizație. Iubirea 
de patrie reprezintă prin aceasta o 
inepuizabilă resursă de energie și 
tărie a poporului, un izvor de forță 
și vitalitate în asumarea conștientă 
a unor inalte răspunderi față de 
prezentul și viitorul patriei.

Programul ideologic al partidului 
evidențiază în acest sens cerința 
permanent actuală de a situa la 

„Duminică în familie"

O producție a Casei de filme patru
Scenariul : Ion Bâieșu, Nicolae 

Tic, Dan Marcoci. Muzica : Temis- 
tocle Popa. Imaginea : Soon llie- 
șiu. Regia : Francisc Munteanu.

Cu: George Mihăiță, Patricia Gri- 
goriu, Gina Patrichi, Ioana Crăciu- 
nescu, Aurel Giurumia, Bianca Brad,

baza Întregii activități politico-edu
cative învățămintele istoriei națio
nale, de a țune în valoare forța 
modelatoare pe care o are studierea 
istoriei de luptă a poporului pentru 
împlinirea aspirațiilor sale de liber
tate și progres social, cerința ca in 
întreaga activitate politico-ideologi
că să se dezvolte puternic sentimen
tul de dragoste față de socialism, 
față de partidul nostru comunist, 
față de popor, față de patrie. Patrio
tismul revoluționar socialist înseam
nă, înainte de toate, muncă plină de 
răspundere pentru dezvoltarea gene
rală a tării, participare responsabilă 
la efortul constructiv al întregii so
cietăți pentru sporirea avuției națio
nale, a puterii economice a Româ
niei. El reprezintă un factor dina
mizator al progresului societății 
noastre, o parte inseparabilă a for
mării omului nou, constructor con
știent și devotat al socialismului și 
comunismului in România.

In lumina Programului ideologic 
al partidului, a documentelor Con
gresului al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., precum și a 
orientărilor strategice ale partidului 
nostru, magistral sintetizate în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv, amplificarea și desfășurarea 
la cote valorice superioare a acti
vității politico-educative în etapa 
actuală reprezintă un obiectiv care 
răspunde atit necesității dezvoltării 
armonioase a tuturor domeniilor vie
ții sociale, cît și aspirațiilor împli
nirii plenare a personalității umane, 
a vieții spirituale a societății noas
tre. Este un adevăr axiomatic că 
fără un puternic fundament cultu
ral nu sint create premisele pentru 
dezvoltarea multilaterală a persona
lității. tot așa cum funcționalitatea 
întregului ansamblu de mijloace și 
căi ale procesului educațional nu 
este de conceput fără asigurarea 
unui conținut cultural adecvat fie
cărei acțiuni în parte.

Organizat la Inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Festivalul na
țional „Cîntarea României" a deve
nit un mijloc important de stimula
re și manifestare plenară a creati
vității maselor, de dezvoltare a între
gii noastre vieți spirituale. El con
stituie cel mai larg cadru, de inten
sificare a activității cultural-educa
tive. de participare a maselor largi 
populare la promovarea valorilor spi
rituale noi. Realizările obținute în 
acest cadru în aproape fiecare din 
localitățile patriei noastre de-a lun
gul celor șase ediții finalizate 
pină în prezent au determinat atra
gerea unui număr mereu mai mare 
de participanți. o cuprindere mai 
bună a tuturor laturilor activității 
punind în valoare creația științifică, 
tehnică și culturală, geniul creator 
al poporului.

Expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința din 29 
aprilie a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. relevă incă o 
dată semnificația majoră a procesu
lui politico-educativ de formare a 
conștiinței patriotice, revoluționare 
a tuturor oamenilor muncii, a între
gului popor. „Să dezvoltăm puternic, 
îndeamnă secretarul general al parti
dului, educația patriotică, mindria 
față de cuceririle revoluționare, să 
facem să crească răspunderea și ho- 
lărirea de a face totul pentru a con
tribui la dezvoltarea continuă a pa
triei, Ia intărirea independenței și 
suveranității sale".

Toți factorii educaționali dîn socie
tatea noastră sint angajați într-un 
proces unitar, orientat șl condus de 
către partid în direcția intensificării 
contribuției lor la dinamizarea pro
cesului de transformare revoluționa
ră a societății, la înfăptuirea obiecti
velor actuale de dezvoltare economi- 
co-socială, de amplificare a activită
ții politico-ideologice si cultural-edu
cative. Expresia cea mai elocventă a 
valorilor și aspirațiilor care animă 
viața si activitatea poporului nostru 
o constituie. în acest sens, unitatea 
indestructibilă a întregului popor, a 
Întregii noastre națiuni în jurul par
tidului. al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, devo
tamentul și încrederea cu care acțio
nează în toate domeniile pentru tra
ducerea in viață a politicii partidu
lui de dezvoltare multilaterală a pa
triei. de asigurare a progresului eco- 
nomico-social neîntrerupt și a bună
stării întregului popor.

Lector univ. dr. 
Gheorqhe BUTARU

Ștefan Sileanu, Constantin Diplan, 
Nicoleta llie, Valentin Uritescu, 
Zephi Alșec, Ioana Marinescu, An
drei Duban, Iulian llinca, julieta 
Strîmbeanu.

Film realizat in studiourile Cen
trului de producție cinematografica 
„București".

Casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din Baia Mare Foto : Sandu Cristian

Critica literară 
și promovarea valorilor

Asemenea poeziei, prozei, drama
turgiei, critica literară românească 
este, in ceea ce are ea mai repre
zentativ și mai constructiv în spirit, 
rodul și. în același timp, mărturia 
unui exemplar patriotism. De la cri
tica definită și preconizată în cele
brul program al Daciei literare și 
pînă la critica atit de rafinată și 
diversă, tematic, metodologic și sti
listic, de azi, de la Titu Maiorescu 
la Șerban Cioculescu, și în ceea ce 
privește acest gen literar, de o im
portanță covirșitoare pentru mersul 
ascendent al unei literaturi iar. prin 
intermediul acesteia, pentru progre
sul civilizației și culturii unui popor, 
patriotismul luminat constituie o 
stare fundamentală și o valoare 
supremă. Să ne amintim că G. Ibrâi- 
leanu, marele critic al cărui destin 
s-a împletit cu cel al unei mari 
reviste, Viața românească, afirma 
fără echivoc că a educa gustul este
tic al poporului tău este un act 
profund patriotic. Cu atit mai mult, 
cu cît valoarea estetică o presupune, 
o implică pe cea etică. Cu alte cu
vinte, prin insăși menirea lui. demer
sul critic e și un gest patriotic. De 
aici, între altele, firește, și răspun
derea morală și politică a criticii. 
G. Călinescu lansa în numărul 2 al 
Jurnalului literar o anchetă printre 
cititori și semna totodată un articol 
intitulat De ce nu se citește ?, 
continuînd de fapt expunerea pro
gramului publicației al cărei director 
era și al cărei prim număr apăruse 
cu o săptămînă ia urmă, la 1 ianua
rie 1939. După ce postulează că ,,o 
țară nu poate să-și îndreptățească 
existența fără cultură", Călinescu re
proșează intelectualului și, în gene
ral. cititorului snobismul și dezinte
resul față de scrisul autorilor autoh
toni, atitudini păgubitoare pentru 
cultura românească, adresindu-li-se 
apoi direct, pe un ton cu inflexiuni 
heliadești : „Nu fiți așa dificili cu 
compatrioții voștri cînd primiți cu 
atîța plecăciune pe scriitorii străini 
de a treia mină care vin să-și vîndă 
orientalilor cărțile lor. Citiți româ
nește, chiar dacă pentru o carte 
bună ați cumpăra nouă proaste, căci 
dacă e adevărat că unui autor i se 
cere talent, e tot atit de adevărat că 
unde nu sînt cititori nu mai ești 
mîndru să ai talent". Reacție de 
superioară pedagogie a genialului 
critic care nu uita nici o clipă că, 
fiind conștiința unei literaturi, cri
tica trebuie să militeze permanent 
ca literatura să pătrundă în conști
ința publicului, a compatrioților. să 
întrețină și să vegheze la dialogul 
scriitor-cititor : factori principali de 
afirmare și dezvoltare a literaturii 
naționale, cu toate consecințele ce 
decurg de aici în planul general al 
vieții și devenirii unei culturi și unei 
țări. $1 dacă l-am citat în acest 
context pe G. Călinescu, de altfel de 
neocolit din orice discuție literară, 
cu atît mai mult atunci cînd este

Calitatea pregătirii economice
— imperativ al prezentului

(Urmare din pag. I)

într-o măsură tot mai mare pârtlci- 
panți reali, direcți și nemijlocit! 
la autoorganizarea. autoconducerea 
muncitorească și autogestiunea eco
nomică ; ei sint în același timp be
neficiari reali ai roadelor muncii co
mune. Socialismul a creat deci un 
nou univers economic care se reflec
tă intr-o formă sau alta in conștiința 
membrilor societății dovedind că teo
ria economică nu este legată numai 
și numai de economia pieței libere, 
asa cum susțin anumiți reprezentanți 
ai gindirii economice, și a generat 
posibilitatea și necesitatea apariției 
și dezvoltării teoriei economice so
cialiste. dezmințind prin forța rea
lității concepția potrivit căreia o 
teorie economică necapitalistă nu 
poate exista.

Gindirea. teoria, știința și conștiin
ța economică decurg cu necesitate 
obiectivă din noul statut al membri
lor societății socialiste și sînt nece
sare acestora în toate determinările 
lor : coproprietar al avutului obștesc 
societal sau al diferitelor entități 
microsociale. producător socialist, a- 
sociat ; autoorganizator. autocondu- 
cător. beneficiar al roadelor muncii 
comune etc.

în aceste realități cultura econo
mică a devenit și devine tot mai 
mult un element structural tot mai 
important al culturii generale a 
membrilor societății ; știința econo
mică aflată într-un proces de conti
nuă și accelerată dezvoltare și o 
dată cu ea pregătirea economică tot 
mai înaltă au devenit un element 
constitutiv și un factor tot mai im
portant al competentei profesionale 
a fiecărui membru al societății, iar 
gindirea economică a devenit, la 
rîndul ei, un element structural al 
conștiinței economice a societății și 
a membrilor săi.

Explicația se află în adevărul că 
progresul economico-social a devenit 
opera preponderent conștientă a în
tregului popor, a tuturor membrilor 
societății, operă concepută, organi
zată. condusă și desfășurată în con
cordantă Cu acțiunea legilor obiecti
ve care guvernează mișcarea econo
mică. Cu alte cuvinte, procesul con

vorba de patriotismul criticului, al 
cărturarului român, să nu uităm că 
a scrie Istoria literaturii române de 
la origini pină in prezent, lucrare 
monumentală ce a presupus o mun
că titanică, e o inegalabilă operă pa
triotică. Al. Piru afirma cu justețe 
că o astfel de Carte a cărților „se 
scrie o singură dată într-o cultură și 
face mindrie unui popor, mindria 
poporului român". Istoria, iar cores
pondența cu Al, Rosetti o atestă pe 
deplin, avea și un scop înalt propa
gandistic, criticul relevind compa
trioților, dar și străinilor, valoarea 
și originalitatea literaturii naționale 
văzute intr-o organică legătură cu 
„solul veșnic" al țării : „în aceste 
timpuri de suferință națională (ne 
aflăm in anul 1941- — n.n.), o astfel 
de carte nepărtinitoare — nota cri
ticul în prefață — trebuie să dea 
oricui încrederea că avem o străluci
tă literatură, care pe de altă parte,

OPINII

în ciuda tuturor efemerelor vicisitu
dini, se produce pe teritoriul Româ
niei Mari, una și indivizibilă, slujind 
drept cea mai clară hartă a poporu
lui român". Paraffazîndu-J pe 
Camus, care spunea că ambiția 
secretă a oricărui prozator e de a 
scrie Război și pace, am putea spune 
că ambiția criticului român este și 
va fi aceea de a scrie „Istoria lite
raturii române de la origini pînă in 
prezent". Unică și irepetabilă, aido
ma celebrului roman tolstoian. Isto
ria călinesciană va rămîne însă (și) 
un model de patriotism, de impli
care în spiritualitatea patriei.

Venind in actualitate, adică refe- 
rindu-ne la critica ultimelor două 
decenii, constatăm că unul dintre fe
nomenele cele mai frapante care s-au 
produs și se produc în spațiul aces
teia il constituie reinstalarea in 
matca tradiției noastre a tradiției 
criticii și a tradiției literare in ge
neral. Pe măsură ce s-a intensificat 
și s-a diversificat dialogul cu marile 
opere ale lumii, ale secolului 20 în
deosebi, tradiția literară românească 
și-a făcut cu atit mai simțită forța 
modelatoare. Critica, prin reevaluă
rile. restituirile, situările și delimi
tările întreprinse, a avut, cum era și 
d’e așteptat, un rol de prim ordin. 
Pe de altă parte, redescoperirea tra
diției l-a fortificat pe criticul român 
contemporan. Această așa-zicînd terra 
ferma, care este tradiția, a generat 
o nouă mentalitate și a deschis noi 
orizonturi. într-un climat politic și 
spiritual deosebit de stimulator, cri
tica noastră contemporană așază la 
baza demersului ei, de o profunzime 
și de o modernitate recunoscute nu 
o dată și in context european, ade
vărul că Personalitatea literaturii 

cret al reproducției socialiste lărgite 
trebuie să devină un proces de folo
sire în tot mai deplină cunoștință de 
cauză a legilor obiective. De aceea, 
după părerea noastră, este greșit să 
se creadă că stâpinirea cunoștințelor 
economice, cunoașterea legilor eco
nomice obiective ar interesa numai 
pe cercetători și pe unele cadre de 
conducere. Legile economice, tre
buințele economice și interesele eco
nomice dacă sint înțelese corect, 
dacă sint deci concretizate veridic, 
dictează logica rațională a atitudinii 
și comportamentului nu numai în 
cazul omului de știință, al ingineru
lui sau administratorului, ci și în 
cazul fiecărui om al muncii. De a- 
ceea. însușirea de către toți membrii 
societății socialiste a unui volum de 
cunoștințe economice socialmente 
necesar, formarea gindirii economice 
avansate, a conștiinței economica 
înaintate reprezintă o condiție deo
sebit de importantă a progresului e- 
conomico-social, a trecerii pe o sca
ră tot mai cuprinzătoare si la un 
nivel tot mai înalt de la reproducția 
preponderent extensivă la reproduc
ția preponderent si multilateral in
tensivă.

Este, credem, limpede că proble
ma nu constă și nu poate consta în 
memorarea mecanică a formulărilor 
legilor economice din manuale, en
ciclopedii sau dicționare, ci în înțe
legerea proceselor economice, a for
melor și metodelor de organizare și 
conducere a lor la diferite niveluri, 
în formarea unei gindiri economico 
noi, a unui nou tip de gindire eco
nomică și a capacității de a gindi ori
ginal. creator, de a desprinde con
cluzii și învățăminte din teoria eco
nomică și din practica economică ne
mijlocită, pentru perfecționarea con
tinuă a acesteia din urmă. Aceasta 
înseamnă, în esență, formarea de că
tre fiecare om al muncii a unei anu
mite culturi economice și a unei 
gindiri economice creatoare. înain
tate. dobîndirea cunoștințelor și a 
capacității necesare înțelegerii fe
nomenelor, relațiilor și proce
selor economice reale și con
crete. a capacității de a des
coperi noul și a unei atitudini noi, 
avansate față de muncă si avutul 

române (titlul binecunoscutului 
eseu al Iui Constantin Ciopraga) e. 
in fond, personalitatea noastră ca 
popor. între acestea există o strînsă 
interacțiune cu efecte definitorii in 
planul conștiinței naționale, al unui 
mod specific de a gtndi problemele 
lumii, ale omului, ale existenței, și 
de a introspecta universul de la me
ridianul românesc, plecind de la pro
pria istorie, de la propria experiență 
multimilenară : „Suntem niște ade- 
vărați autohtoni de o impresionantă 
vechime" (G. Călinescu). Critica a 
încorporat in prezentul nostru so
cialist lecția de patriotism a clasi
cilor. lecția nemuritoare a înteme
ietorilor de limbă, literatură și cul
tură românească. Clasicii au ieșit 
înnoiți, mai actuali decit oricind. A 
se vedea, ca să dăm doar un singur 
exemplu, lecturile noi ale scrierilor 
unor autori de mult clasicizați ofe
rite de Eugen Simion în volumul 
„Dimineața poeților". E vorba da 
frații Văcărești. Vasile Cârlova, Ion 
Heliade Rădulescu, Grigore Alexan- 
drescu, Dimitrie Bolintineanu, Va
sile Alecsandri, Costache Negri, An
ton Pann — poeți care „într-o su
perbă dimineață a imaginației lor 
au întemeiat poezia română moder
nă". Simptomatică mi se pare preo
cuparea constantă a criticilor tineri 
și foarte tineri pentru operele cla
sice, care, așa cum observa Nichita 
Stănescu, dacă nu sînt recitite și re
trăite de fiecare generație, devin 
fictive. Intr-adevăr, o dată cu puter
nica angajare in evoluția fenomenu
lui literar actual, în susținerea no
ilor talente, a noilor promoții de 
poeți, prozatori, dramaturgi, tinerii 
critici ne-au oferit exegeze profund 
înnoitoare ale operelor clasice, de la 
cronicari lă Marin Preda, de la Do- 
softei la Nichita Stănescu, utllizînd 
adeseori cele mai moderne metode 
de investigație, considerînd, în linia 
unei fertile tradiții a criticii noastre, 
confruntarea cu operele consacrate 
ca fiind decisivă atît pentru propria 
lor vocație, cît și pentru cititorul ro
mân de azi. Un cititor, care, spre 
deosebire de cel pe care il admo
nesta Călinescu acum o jumătate de 
veac, are un invidiabil orizont de 
așteptare și incitantă curiozitate. 
Mai înainte deci de a stabili ierar
hia valorilor actuale, desigur rela
tivă, datorită și apropierii prea mari 
în timp, critica actuală a înțeles să 
facă educație patriotică, cu implica
ții profunde în procesul de formare 
a omului societății noastre, cultivind, 
readucînd continuu în atenția citi
torului și a scriitorului contemporan, 
valorile constituite, definitorii pen
tru ființa noastră, luminîndu-le din 
diverse perspective, retrăindu-le, 
sporindu-le flacăra binefăcătoare, 
potențîndu-le mesajul „iubirii de 
moșie" și relevind nemuritorul lor 
testament-sinteză : „Creșterea lim
bii românești / Și-a patriei cinstire 1“

Constantin COROIU

obștesc. Formarea unui asemenea 
mod de gindire este o necesitate ge
nerală pentru toți oamenii muncii și 
trebuie să înceapă de la cea mai 
fragedă virstă. „Este necesar — pre
ciza tovarășul Nicolae. Ceaușescu —, 
ca in toate treptele de învătămint — 
incepind de la «Șoimii patriei- — să 
creștem tineretul in spiritul dragos
tei fată de muncă, dar si in spiritul 
eficienței economice. în școli, in în- 
vățămintul superior, tineretul, elevii 
și studenții trebuie să învețe și să 
cunoască bine nu numai tehnica, dar 
si problemele economice, și proble
mele eficienței economice, și pro
blemele consumurilor materiale, tot 
ceea ce este legat de creșterea mai 
puternică a avuției naționale. Să în
țelegem bine că muncitorul, ingine
rul. tehnicianul, toate cadrele noas
tre. din orice sector, cercetătorul, 
savantul, medicul, profesorul trebuie 
să gindească și in spirit economic, 
in spiritul răspunderii față de avu
ția națională, fată de dezvoltarea 
generală a patriei noastre socialiste".

Această necesitate este intensifica
tă și de imperativul lichidării nein- 
tîrziate a neajunsurilor existente in 
economia noastră. „Trebuie s-o spu
nem deschis — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Comi
tetului Central al partidului din oc
tombrie 1987 —. că unele din nea
junsurile care s-au manifestat sint 
si rezultatul unor lipsuri in pregăti
rea profesională. în nivelul de cu
noștințe. în activitatea de reciclare 
și împrospătare continuă a cunoș
tințelor în raport cu tehnica nouă, 
modernă pe care o avem in între
prinderi, a unei slabe preocupări 
pentru realizarea programelor si mă
surilor pe care le avem in acest do
meniu de activitate". O asemenea a- 
preciere are desigur în vedere atît 
pregătirea tehnică modernă, cît si 
pregătirea economică, nivelul de în
sușire a oelor mai noi cuceriri ale 
științei economice și gradul de trans
formare a lor în elemente ale con
științei economice.

★

Trăsăturile gindirii economice so
cialiste vor face obiectul unui articol 
următor, consacrat problemelor ridi
cării nivelului calitativ al pregătirii 
economice a membrilor societății.
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A TOVARÂȘM andrei andreevici gromîko
Pău- 

utilaj

gene-

Joi dimineața, tovarășul A.A. Gro
mîko, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, a vizitat între
prinderea „1 Mai" Ploiești.

Președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a fost însoțit 
de tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La sosire, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Ion Frățilă. prim-secre- 
tar al Comitetului județean Prahova 
al P.C.R.. președintele consiliului 
popular județean. Radu Paul 
nescu, ministrul industriei de 
greu.

în timpul vizitei, directorul
ral al centralei industriale de spe
cialitate, Dumitru Gheoca, a relevat 
puternica dezvoltare pe care între
prinderea ploieșteană a cunoscut-o 
în anii socialismului, îndeosebi in 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-Iea al P.C.R. în acest sens, s-a 
arătat că, beneficiind de îndrumarea 
nemijlocită a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întreprinderea a 
cunoscut un amplu proces de înnoi
re și modernizare, devenind o uni
tate reprezentativă a industriei 
noastre constructoare de mașini. A 
fost subliniat faptul că produsele fa
bricate aici sînt de mare complexi
tate tehnică, la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial. în 
prezent, produsele realizate la „1 
Mai" Ploiești se exportă în pes-

te 30 de țări, inclusiv în Uniu
nea Sovietică. în acest cadru, 
a fost evidențiată colaborarea rod
nică dintre specialiștii români și 
sovietici în rezolvarea unor proble
me privind proiectarea și construc
ția de utilaj petrolier destinat Uniu
nii Sovietice.

Pe platoul general de montaj, înal
tul oaspete a asistat la o demonstra
ție de ridicare și punere în poziție 
de lucru a unei instalații de foraj de 
mare adîncime, care urmează să fie 
livrată, în curînd, în U.R.S.S.

Tovarășul A.A. Gromîko s-a întil- 
nit apoi cu membrii consiliului 
oamenilor muncii al întreprinderii. 
Președintele consiliului oamenilor 
muncii, Nicolae Bucura, și prim- 
vicepreședintele consiliului, directo
rul unității, Mihai Mateescu, au în
fățișat preocupările și rezultatele ob
ținute pe linia perfecționării orga
nizării și a modernizării proceselor 
de producție, creșterii nivelului teh
nic și calitativ al produselor, spori
rii productivității, a eficienței eco
nomice. Totodată, a fost reliefat ro
lul însemnat al consiliului, al celor
lalte organe de conducere colectivă

din sistemul democrației noastre 
muncitorești-revoluționare în apli
carea conșecventă a principiilor auto- 
conducerii și auțogestiunii, a noului 
mecanism economico-financiar, în 
asigurarea cadrului optim de afir
mare a inițiativei și capacității crea
toare a oamenilor muncii, în gospo
dărirea judicioasă a mijloacelor ma
teriale încredințate de societate spre 
administrare colectivului. în mobili
zarea întregului potențial tehnic și 
uman în vederea înfăptuirii exem
plare a prevederilor de plan, a im
portantelor sarcini ce Ie revin din 
hotărîrile Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R.

Adresîndu-se membrilor consiliu
lui, tovarășul A.A. Gromîko a subli
niat impresia deosebită pe care i-a 
lăsat-o vizita la întreprinderea „1 
Mai“ și a exprimat satisfacția de a 
se întîlni cu cei ce muncesc în în
treprinderea ploieșteană, cărora le-a 
adresat calde felicitări și urări de 
noi succese în activitatea viitoare.

în onoarea tovarășului A.A. Gro- 
miko, președintele Consiliului popu
lar județean Prahova a oferit un 
dejun.

TOVARĂȘA LIDIA GROMÎKO A VIZITAT OBIECTIVE SOCIALE
9

Șl EDILITARE DIN CAPITALĂ
Tovarășa Lidia Gromîko a vizitat, 

in cursul zilei de joi, obiective so
ciale și edilitare din București. Cu 
acest prilej, au putut fi cunoscute

aspecte ale programului de moderni
zare continuă a Capitalei, dezvoltării 
construcției de locuințe, ale sistema
tizării și înfrumusețării orașului.

Cronica zilei t
Joi a sosit în Capitală Ansamblul 

de cîntece și dansuri al Direcției Ge
nerale Politice a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, care. în peri
oada 12—23 mai, efectuează un tur
neu în țara noastră.

Prestigiosul colectiv artistic va 
susține spectacole în București, pe 
13 și 14 mai, Pitești. Sibiu, Cluj- 
Napoca și Oradea.

20,00 Telejurnal
20,25 în dezbatere : Expunerea to

varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la unele probleme ale
conducerii activității economico- 
sociale, ale muncii ideologice și 
politico-educative, precum și ale 
situației internaționale. • ,,Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — contribuție hotă- 
rîtoare la fundamentarea politicii

externe a României, la solutio
narea problemelor cu care se 
confruntă in prezent omenirea".

20.50 Educație juridică — răspundere 
cetățenească. Comisiile de jude
cată — organe obștești de in
fluențare și jurisdicție.

21,05 Serial științific (color), Uni
vers, materie, viață. Emisiune de 
educație materlallst-științiflcă

21,30 Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României" (color). „A- 
vem cuvintul !“, Selecțiuni din 
programele unor brigăzi artistice

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
(Urmare din pag. I)

iectanții și producătorii de materiale 
de construcții, eforturi stăruitoare si 
bine corelate pentru soluționarea o- 
perativă a oricărei probleme de oare 
depinde finalizarea grabnică a lu
crărilor pe șantiere. Accentul pus pe 
întărirea conlucrării între factorii 
menționați, conlucrare ce trebuie să 
fie guvernată în permanentă de res
ponsabilitate si spirit de solicitudi
ne, iși găsește explicația firească 
prin situația de fapt în care se gă
sește în momentul de fată un mare 
număr de obiective noi de investiții. 
Este vorba de stocuri destul de ridi
cate de mașini și echipamente tehno
logice nemontate, din care un însem
nat volum are durata de staționare 
depășită; de fronturi de lucru solici
tate insistent, dar nepredate la mon
taj; de întirzieri apreciabile in li
vrarea unor utilaje tehnologice. Nu
mai efortul comun și bine concertat 
al factorilor implicați în realizarea 
centralelor electrice de termoficare 
din Suceava, Craiova II, Oradea și 
Bacău, noilor capacități de la între
prinderea metalurgică din Iași și 
Combinatul siderurgic Călărași, în
treprinderile de rulmenți din Ale
xandria, Slatina si Suceava etc. 
poate oferi „cheia" rezolvării rapide 
și integrale a multiplelor probleme 
cu care sînt confruntați. în mod 
special, sînt vizate o serie de uni
tăți furnizoare, datoare fată de șan
tierele de investiții cu cantități im
portante de utilaje tehnologice. Nu 
cu justificări si promisiuni aminate 
își vor putea onora obligațiile asu
mate întreprinderile „Vulcan" și de 
mașini grele din București, cele de 
utilaj tehnologic din Bistrița și Bu
zău. Combinatul de utilaj greu din 
Iași și altele ci. dimpotrivă, numai 
dovedind solicitudine si pomptitudi- 
ne în livrări, adoptînd măsuri cores
punzătoare pentru încărcarea la ma
ximum a capacităților productive 
de care dispun, pentru introducerea 
disciplinei în relațiile de cooperare 
interuzinală și inventarierea și fa
bricarea neîntirziată a tuturor uti
lajelor restante.

Desigur, cuvintul 
finalizarea la timp 
planificate în acest
structorilor si montorilor, 

reevalueze

de muncă, iar utilajele de construcții 
folosite la întreaga lor capacitate.

Nu trebuie aduse argumente deo
sebite pentru a reliefa aportul hotă- 
ritor pe care-1 are, în aceste condiții, 
organizarea cît mai judicioasă a lu
crărilor, stabilirea unor programe 
de lucru realiste și mobilizatoare. 
Stăruim în. mod special asupra aces
tei chestiuni deoarece in activita
tea de constructii-montaj continua 
mobilitate a locurilor de muncă a 
acreditat, pe alocuri. în mod cu to
tul eronat, părerea că problemele de 
organizare se pot rezolva și spon
tan, la fata locului, de multe ori la 
nivelul maistrului sau șefului de e- 
chipă. Nimeni nu contestă rolul con
ducător al acestora în procesul de 
producție, dar în sfera unor com
petente bine precizate și care. in 
nici un caz, nu pot cuprinde ansam
blul problemelor ce se ridică la rea
lizarea unui întreg obiectiv de in
vestiții. Dimpotrivă, timpul scurt ră
mas Ia dispoziție pînă la scadenta 
unor importante obiective de inves
tiții. coroborat cu volumul mare de 
lucrări nerealizate face nesesară 
mai mult ca oricînd promovarea lar
gă a unor metode moderne de orga
nizare si conducere a activității con
structorilor si montorilor. capabile 
să asigure, în primul rînd. deschide
rea rapidă a unor largi fronturi de 
montaj.

în acest scop, grafioele de execu
ție a investițiilor trebuie pretutin
deni considerate ca instrumente de 
lucru permanente, iar respectarea 
lor, pe zile si categorii de lucrări, 
controlată cu cea mai mare atenție. 
Altfel spus, ritmul de execuție a 
lucrărilor să fie acela care să. tină

pasul cu prevederile din grafice, 
acordîndu-se prioritate terminării 
tuturor lucrărilor prevăzute, și nu 
graficele să fie reactualizate si „a- 
ranjate" după stadiul lucrărilor din- 
tr-un moment sau altul. Este o ce
rință elementară, din păcate destul 
de frecvent ignorată.

Accelerarea ritmului de lucru pe 
șantiere se află în relație directă cu 
creșterea productivității muncii. Sub 
acest aspect, pregătirea tehnologică a 
lucrărilor, cu accent pe creșterea gra
dului lor de prefabricare si meca
nizare, adincimea acțiunii de polica
lificare a muncitorilor, diversifica
rea gamei de utilaje, scule si dis
pozitive de mică mecanizare repre
zintă tot. atîtea aspecte al activită
ții de construcții-montaj, susceptibile 
de îmbunătățiri serioase si care pot 
contribui la creșterea ritmului de lu
cru și reducerea considerabilă a du
ratelor de execuție a lucrărilor.

Așa cum am mai spus, pentru 
economia națională, intrarea rapidă 
în producție a noilor capacități echi
valează cu producerea unor Impor
tante cantități de bunuri materiale, 
cu satisfacerea unor însemnate so
licitări ale consumului intern și ex
portului. Acesta este argumentul 
pentru care trebuie acționat perse
verent pe toate șantierele. în această 
perioadă în care este necesar să se 
lucreze la cota maximă a grafice
lor, astfel incit constructorii și mon- 
torii, ceilalți factori din domeniul 
investițiilor să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile încredințate, ter- 
minind rapid, in condiții de eficien
tă economică superioară, toate obiec
tivele de investiții prevăzute in pla
nul pe acest an.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu satisfacție amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare pe 
care mi 1-ati adresat cu ocazia aniversării zilei mele de naștere.

Exprimind calde mulțumiri pentru sentimentele alese cuprinse In mesa
jul dumneavoastră, vă transmit, la rîndul meu, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, de progres și bunăstare poporului român prieten.

Cu deosebită stimă și considerație,
MOHAMED HOSNI MUBARAK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările șl bunele 
urări pe care ati avut amabilitatea să mi le adresați cu prilejul aniversării 
zilei mele de naștere.

MARGRETHE II

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII •
< * S' ' >'’V ' •. X ' ' fir. -fy ' ț ' ' ' ' ' ' ' ' ' * '>

DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRII
ARAD Manifestări științifice și tehnice BUCUREȘTI

Ieri au început 
științifice și tehnice 
var.ea și generalizarea creației ori
ginale. sub genericul „Inventii-ino- 
vații — Arad ’88". Organizate de 
comitetul județean de partid și 
consiliul județean al sindicatelor, 
cu sprijinul Comitetului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
nifestările se vor desfășura 
parcursul a 8 zile, prilejuind
portante sesiuni științifice, simpo-

manifestările 
pentru promo-

ma
pe 

im-

zioane. întîlniri ale specialiștilor de 
aici cu inventatori și inovatori din 
întreaga tară, cu reputați oameni 
de știință. Ele vor prilejui un 
fructuos schimb d.e idei pe tărimul 
creației tehnico-știintifice. vor 
tribui la generalizarea celor 
valoroase invenții și inovații, 
ieri, a avut loc deschiderea

. expoziții de invenții și inovații cu 
caracter national, organizată în co
laborare cu O.S.I.M. (Tristan Mi- 
huța).

con- 
mai 
Tot 

unei

IALOMIȚA : Șantier al tineretului
în cadrul sistemului de îmbu

nătățiri .funciare Mostistea II. din 
comuna Fierbinți, comitetul jude
țean U.T.C. și Inspectoratul școlar 
Ialomița au organizat șantierul ju
dețean de muncă patriotică. Parti
cipă sute de tineri din școlile pro
fesionale si liceele ialomițene. Pur
tătorii salopetei albastre de briga
dier vor executa lucrări de săpă
turi si taluzări. montări de tuburi

și hidranti. ajutînd la finalizarea 
lucrărilor ce vor da posibilitatea 
unităților din consiliile agroindus
triale Fierbinți. Sinești. Condeești 
și Urziceni să extindă suprafețele 
irigate cu 15 700 ha. Valoarea lu
crărilor 
gadieri 
depăși 
Vișoiu).

ce vor fi executate de bri- 
pînă la 15 septembrie va 
5,5 milioane lei. (Mihai

TIMIȘ : Locuințe mai frumoase și confortabile
In zona Odobescu din Timișoara 

s-au dat In folosință în această 
săptămînă încă trei blocuri de lo
cuințe, care completează armonios 
noul cartier ce prinde contur în 
această parte a municipiului. De 
la inceputul anului și pînă acum, 
zestrea urbanistică a așezărilor ti- 
mișene a sporit cu peste 500 apar
tamente, cărora li se vor adăuga 
în această lună alte 315 aparta
mente aflate în prezent în diferite

stadii de finisare. Noile locuințe, 
de care beneficiază tot atîtea fa
milii de oameni ai muncii din Ti
mișoara, Lugoj, Făget șl din alte 
centre urbane și muncitorești, pre
văzute cu șarpantă, se remarcă 
printr-o arhitectură originală, care 
îmbină liniile moderne cu tradiția 
locală, dispunînd de încăperi mai 
spațioase și mai rațional distri
buite, cu izolație fonică și termică 
îmbunătățite. (Cezar Ioana).

HARGHITA : Gospodari și., gospodari
Spiritul de inițiati

vă, întreprinzător și 
eficient, de care au dat 
și dau dovadă primă
riile din Gheorgheni, 
Borsec. Toplita și Bă
lan. ca și cele ale co
munelor Ciumani. Su
seni, Praid. Lupenl, 
Plăieșii de Jos, Corund 
și altele, din județul 
Harghita, a dus 
„descoperirea" pe 
ritoriile respective 
unor importante 
surse materiale, 
astfel au apărut 
cariere de piatră, sere 
de flori, ciupercăril. a- 
teliere de tinichigerie, 
de dărăcit lină — și 
cite altele. Ca urmare, 
in aceste localități s-a 
reușit, datorită bene-

. la 
te- 

a 
re-

Si 
noi

ficiilor obținute, să se 
realizeze un mare vo
lum de lucrări gospo
dărești, să fie înălța
te obiective sociale de 
cel mai larg interes 
cetățenesc. Dacă in 
1982. de exemplu, pri
măria din Gheorgheni 
dispunea doar de sase 
activități, care reali
zau o producție totală 
de 5,5 milioane lei, în 
acest an numărul ac
tivităților este de 21, 
iar producția (planifi
cată de peste 17 mi
lioane lei va fi — ni se 
spune — cu mult depă
șită. Nu de aceeași ini
țiativă dă dovadă șl 
primăria din Gălau- 
tași. După multe 
„strădanii", ea a reu-

șit anul trecut să cum
pere un cal. Dar pa
trupedul fără pereche 
nu poate trece însă la 
..punerea pe roate" a 
activității de transport 
hipo. Oamenii primă
riei sînt insă optimiști, 
dind asigurări în stin
gă și in dreapta că o- 
dată si odată vor găsi 
ei un bidiviu și pen
tru partea cealaltă a 
oiștii. Cei din Gălău- 
tași sînt urmați de 
primăriile din Mihăi- 
leni. Brădești și 
jiu — singurele 
județul Harghita 
n-au încă nici o 
vi ta te proprie.

Si nici idei. Cine-i 
ajută ? (Nicolae San
dru).

Dir- 
din 

care 
acti-

Un nou pod peste Dîmbovița
PODUL VITAN

La data cind aceste 
rinduri • 
tiparului, 
este gata 
te pașii 
șantier a 
ca o navă a viitoru
lui ancorată în pre
zent. Este, de fapt, e- 
venimentul de ultimă 
oră : cei ce dau chip 
nou Capitalei, cei ce 
dau o nouă tinerețe 
Dîmboviței — con
structorii — au fina
lizat al 12-lea nod din 
perimetrul urban al 
municipiului, urmînd 
ca. în continuare, să 
dea contur definitiv 
Dîmboviței de mîine...

— Contractul preve
dea finalizarea lucră
rilor în preziua marii 
noastre sărbători na
ționale de la 23 Au
gust — ne snune șeful 
Antreprizei de drumuri 
și poduri — Brașov, 
ing. Ion Andrei. Dar 
tot ce construim, par
te din chipul nou al 
Capitalei, se vrea con
struit cît mai repede 
și bine cu putință. 
Practic, podul a fost 
gata cu patru luni mai 
devreme...

— Exact timpul în 
care. în medie, con
struim un pod — pre
cizează. la rindu-i, 
șeful de brigadă, in
ginerul Nicolae Avri
geanu. Din salba de 
poduri de pe Dîmbovi - 
ta. noi am construit 
șase. în general, po
durile s-au executat 
în patru pînă la sase 
luni. Acesta din urmă, 
cel mai , mare dintre 
toate, avind o deschi
dere centrală de 17 m 
si două deschideri la
terale de 15,5 m, s-a 
construit in patru luni 
și 16 zile.

— Ati numărat zile
le ? !

— Am numărat ore
le. S-a lucrat și noap
tea. fără întrerupere, 
si nu o dată, pentru 
a cîștiga timp, echipa 
care trebuia să pre
dea ștafeta rămînea in

văd lumina 
podul Vitan 

. să ne poar- 
peste albia- 
Dimboviței,

șantier, in continuare, 
alături de schimbul a- 
bia sosit. Fiecare oră 
a contat.

Străbatem podul, de 
la un capăt la celă
lalt. aruncăm o 
vi re spre locul unde 
mîine apele limpezi 
vor străluci în bătaia 
soarelui și. fără voie, 
gîndul ne poartă pa
șii în lungul Dîmbovi
ței. de la intrarea ei 
in București ; Roșu, 
Insulă (Lacul Dîm
boviței), Ciurel. Gro
zăvești. Eroilor. Ope
ră. Izvor. 
Mărășești. 
noi. Mihai Bravu. Vi
tan... Nume familiare 
bucureșteanului. Locuri 
familiare. Ne fixăm 
întîlniri sau plănuim 
plimbări prin aceste 
locuri si. de fiecare 
dată, gîndul sau pasul 
nostru traversează un 
pod. Să notăm că. din
tre ele. cele mai fru
moase — Grozăvești, 
Eroilor. Mărășești. 
Timpuri noi. Mihai 
Brava. Vitan — sînt 
construite de brigada 
condusă de inginerul 
Avrigeanu. Că tot bă
ieții lui Avrigeanu 
arcuiesc. în prezent, 
podul Glina...

— Ce ne puteti spu
ne despre podul Vi
tan ? — întrebăm.

— A fost proiectat 
de Institutul de profil 
din cadrul Ministeru
lui Transporturilor si 
Telecomunicațiilor — 
I.P.T.A.N.A. ; benefi
ciar este Consiliul 
popular al municipiu
lui București, direcția 
domeniului public ; ca 
Si celelalte poduri, e 
soluție monolit, totul 
s-a făcut in șantier, 
nimic uzinat. nici un 
fel1 de prefabricate, 
suprastructura e sub 
formă de boit. Doar 
parapeții si placarea 
cu marmură au reve
nit altora... Și asfal
tarea. firește.

— Execuția podului 
s-a făcut concomitent 
cu alte lucrări din 
zonă — ne explică in- 
ginerul-șef al centra
lei de construcții căi 
ferate, tovarășul An
drei Albuță. coordo
nator al acestor lu
crări de mare impor
tantă și cu mare grad 
de urgentă. S-a exe
cutat caseta (care va 
prelua apele uzate, 
n.n.). cuva pentru ape 
curate... în cel mult o 
lună, totul va fi gata. 
Totul, adică regulari
zarea Dîmboviței pe o 
porțiune de 1.2 km în 
amonte și aval de po
dul Vitan. Mai avem 
In execuție. în aval de 
nodul hidrotehnic Po
pești. pînă la Glina, 
încă 1,8 km... Aici. în 
acest punct, avem asi-

pri-

Operetă. 
Timpuri

gurate toate condițiile 
ca într-o lună de zile 
„să conducem" apa 
din Dîmbovița prin 
casetă și să începem 
amenajarea cuvei...

— Ce-ați lucrat azi- 
noapte — îl abordăm 
pe maistrul Chiș 
Francisc.

— Am montat spar
ge-valul. Ne-am „plim
bat" prin viitoarea 
matcă a Dîmboviței. 
Cind va trece apa pe 
aici, am să-mi aduc a- 
minte cîte nopți am 
stat treji la căpătîiul 
ei 1

— Cine a 
schimbul ?

— Maistrul 
Făgăraș.

îl căutăm, 
greu să-l găsim.

— Noi. constructorii, 
— se confesează el — 
așa trecem prin viată. 
Lăsînd urme de neș
ters pe 
prim. Dar 
tul nostru 
crare lasă 
neșters.

Pod 
mașini, 
datie_a 
ne.

preluat

Romeo

Nu •

unde ne o- 
și în sufle- 
fiecare lu- 

urme de

circulație.în . .
pietoni, trepi- 
vieții moder- 

Pentru construc
tori. insă, o clipă de 
liniște, de răgaz în ca- 
re-și contemplă lufcrul 
bine făcut. Liniște în
treruptă din nou și din 
nou de noile obiective 
pe care le au de con
struit în continuare. Și 
pe care le construiesc 
cu dragoste și cu sim
țul răspunderii fată de 
viitor. Am notat nu
mele lor. nume încrus
tate în atîtea construc
ții ale acestui timp, 
nume care semnează 
și la temelia Capitalei, 
intrată în zodia înti
neririi : maistrul prin
cipal specialist Pom- 
piliu Diaconescu. maiș
trii Dionisie Ambruș 
sau Romeo Făgăraș, 
Nicolae Vincă. Chiș 
Franci sc sau Balas 
Domokoș ; șefii de e- 
chipă Ion Ciobanu. 
Nicolae Burtea. Octa
vian Stejar sau Gheor- 
ghe Ababei ; șeful de 
coloană Constantin 
Bratu și conducătorii 
auto Constantin Ba- 
lint. Petre Podaru sau 
Ion Secreni ; mecani
cii de utilaje Gheor- 
ghe Bogdan sau Ilie 
Tinea. Mircea Hera 
(draglinist) sau Con
stantin Ariciuc (exca- 
vatorist) ; inginerii 
stagiari Tiberiu Co
trun. Laurentiu Coto- 
ban. Marin Visan sau 
Stelian Vară-Oros și 
Cristina Vară-Oros... 
sau. mai pe scurt : 
constructorii de dru
muri și poduri de la 
Brașov.

Foto : S. Cristian

Anica FLORESCU

hotărîtor pentru 
a investițiilor 
an revine con

ch emati 
să-și reevalueze posibilitățile si. 
printr-o strinsă colaborare, să valo
rifice integral puternicul lor poten
țial uman si tehnic. Condiția sine 
qua non pentru succesul deplin al 
eforturilor depuse pe șantiere constă, 
așa cum spuneam, în accelerarea 
ritmului de realizare a lucrărilor, 
ceea ce impune ca timpul de lucru 
să fie gospodărit cu chibzuință și u- 
tilizat cu eficiență, ordinea si disci
plina să fie întronate la fiecare loc

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
ntervalul 13 mai, ora 20 — 16 mai, ora 

20. In țară : Vremea va fi schimbă
toare și se va încălzi ușor și treptat, 
iar cerul variabil, mai mult noros in 
jumătatea de sud a țării. Precipitații 
locale, sub lormă de ploaie, care pot 
avea și caracter de aversă, izolat 
depășind 15 litri pe metrul pătrat in 
24 de ore, vor cădea mai ales în re
giunile sudice. ’ — ■
zona de munte, 
sub formă de 
Vîntul va sufla 
cu intensificări 
țării din sector 
minime vor fi cuprinse 
grade, mai coborite în prima noapte, 
iar cele maxime, in general, între 18 
și 25 de grade. In București : Vremea 
va fi schimbătoare șl se va Încălzi 
ușor, iar cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi care vor avea si carac
ter de aversă. Vtntul va sufla slab 
pînft la moderat, cu intensificări trecă
toare din sector estic. Temperaturile 
minime vor oscila între 10 și 14 grade, 
iar cele maxime între 20 și 24 de gra
de.

„Centura de aur“ 
primii

Aseară, în prima gală semifinală 
pentru „Centura de aur", la șase ca
tegorii de greutate (48 kg — semi- 
muscă; 54 kg — cocoș; 60 kg — semi
ușoară; 67 kg — semimijlocie; 75 kg 
— mijlocie; 91 kg — grea) au fost 
desemnați finaliștii. Dorința de a- 
firmare, tentația de a înnobila 
„bronzul" medaliilor (în asemenea 
turnee, toți semifinaliștii au asigu
rate, se știe, medaliile de bronz) au 
făcut ca marea majoritate a celor 
aflati în ring să-și valorifice cît mai 
exact șansele printr-un box clar, 
prin combativitate și tenacitate. Cu 
justificată satisfacție, spectatorii au 
aplaudat pe parcursul întilnirilor (și 
apoi la coborîrea din ring) pe pugi- 
liștii ce au reușit să-și ciștige drep
tul și onoarea de a ajunge în fina
lele tradiționalului nostru turneu. 
Printre aceștia — cum era de aștep
tat și cum unii convinseseră în parti
dele anterioare — se 
tivi români.

„Olimpicii" 
(semiușoară) 
mijlocie) 
obținînd

află și 4 spor-

D. Măeran 
Vaștag (semi-

Izolat și trecător, in 
precipitațiile pot ti și 
lapoviță și ninsoare, 
slab pînă ,a moderat, 
trecătoare in sudul 
estic. Temperaturile 

intre 6 șl 15

noștri 
și 

s-au
... . .......  decizia 
turcului K. Tatar, iar cel de-al doi
lea cîștigînd prin abandon pentru 
inferioritate (după numai două mi
nute) în fata unui alt boxer turc — 
A. Kadir. Dintre boxerii noștri s-au 
mai calificat pentru finale Doru 
Maricescu (mijlocie), care a lăsat o 
bună impresie, prin directe de 
dreapta și croșeuri puternice, în

Fr.
impus net, primul 

cu 5—0 în fața

★

FOTBAL ® în prima zi a turneu
lui final al campionatului european 
de fotbal pentru echipe de juniori II 
(cădeți), ce se desfășoară în diferite 
orașe din Spania, selecționata Româ
niei a terminat la egalitate (1—1) cu 
formația R.D. Germane. Alte rezul
tate : Suedia — Iugoslavia 1—0 ; Fin
landa — Austria 1—0 ; R.F. Germa
nia — Norvegia 1—1 ; Franța —

și-a desemnat 
finaliști

partida cu 
Sanchez, și 
un meci echilibrat 
H. Hvicea, dar în 
totuși, să-i convingă 
decători de plusul 
loviturilor sale și să primesacă de
cizia cu 3—2.

Alte rezultate : categoria seml- 
muscă : I. Marinov (Bulgaria) b.p. 
M. Gindacj K. Ciolakov (Bulgaria) 

cocoș : 
S. Ufimțev (U.R.S.S.) b.p. I. Guzga- 
nu ; categoria semiușoară ; M. En
rique (Cuba) întrece prin abandon 
pe M. Dumitrescu ; categoria semi- 
mijlocie : A. Hernandez (Cuba) b.p. 
C. Furnikov (Bulgaria) ; categoria 
mijlocie : V. Karpuhin (U.R.S.S.) 
b.p. Costică Grecu ; categoria grea : 
V. Aksonov (U.R.S.S.) b.p. Ion Si
mina. R. Sabiev (U.R.S.S.) b. aban
don P. Bornescu.

Azi, în penultima zi a „Centurii de 
aur", vor avea loc (de la ora lo) 
semifinalele la celelalte categorii : 
51 kg (muscă), 57 kg (pană), 63.5 kg 
(ușoară), 70 kg (mijlocie-mică), 81 kg 
(semigrea) și peste 91 kg (super- 
grea). în semifinalele de după-amia- 
ză sînt opt boxeri români (Ad. Am- 
zăr. D. Dumitrescu, G. Gogol, V. Mi- 
hăilă, R. Obreja, M. Vasilache, V. Da
mian și M. Paisz), cite patru din 
Bulgaria și Uniunea Sovietică, trei 
din Cuba, cîte doi din Italia și 
Turcia și unul din Ghana.

Club de frunte al sportului românesc
cubanezul 
N. Iancu

V. Martinez 
I (cocoș), după 
cu sovieticul 
care a reușit, 

pe arbitrii ju
de claritate al

b.p. M. Popa ; categoria

★

Turcia 1—0 ; Spania — Ungaria 0—0; 
Portugalia — Irlanda 0—0 ; Belgia — 
Elveția 2—1 • Localitatea austriacă 
Kuehl a găzduit meciul dintre echi
pele Austriei și U.R.S.S.. contind 
pentru preliminariile campionatului 
european de fotbal rezervat echipe
lor de juniori. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 1—1 (0—1).

Clubul Dinamo București — care 
împlinește 40 de ani de existență — 
este una din marile unități spor
tive ce au ’ ’
tribuție 
mișcării 
succesele 
Moment 
apreciatul club sportiv, mai ales 
că, de-a lungul anilor, reprezen
tanții săi au reprezentat sportul 
românesc și tricolorul cu cinste și 
onoare, cu demnitate și patriotism.

Oricit de succint ar fi, bilanțul 
realizat de dinamoviștii bucureșteni 
in aceste patru decenii este cu 
adevărat impresionant : 70 de me
dalii (dintre care 19 de aur) la 
Jocurile Olimpice, 229 de medalii 
(59 de aur) la campionatele mon
diale, 329 (86 de aur) la campio
natele europene, 105 medalii (45 
de aur) la Jocurile mondiale uni
versitare — ceea ce înseamnă a- 
proape jumătate din numărul de 
medalii obținute, de sportul româ
nesc la aceste competiții de cea 
mai mare anvergură. Este de re
ținut, de asemenea, că intre ciști-

adus și aduc o con- 
deosebită la dezvoltarea 
sportive românești, la 
ei pe plan internațional, 
de sărbătoare pentru

gătoarele „Cupei campionilor euro
peni" la handbal, rugbi, volei se 
află și echipele clubului Dinamo 
București. Demn de notat este, 
desigur, și faptul că in palmaresul 
clubului, al sportivilor de la Di
namo București figurează aproape 
5 600 de titluri naționale și 2 427 
de recorduri naționale.

Momentul aniversar este pentru 
clubul Dinamo, pentru sportivii 
săi prilej de a se angaja să acti
veze continuu și la nivelul cel mai 
înalt pentru creșterea performan
țelor, deopotrivă in competițiile 
naționale și internaționale. Gloria 
sportivă a patriei trebuie apărată 
permanent, iar dinamoviștii au 
dovedit — și trebuie să dovedească 
mai departe — că știu să-și facă 
din reprezentarea peste hotare a 
culorilor țării un titlu de cea mai 
înaltă răspundere, de mândrie pa
triotică. Ei, ca sportivi de frunte 
ai patriei, pot și trebuie să-și facă 
deviză din a fi mereu pe podiumul 
celor mai mari competiții de peste 
hotare, in rîndul celor mai mari 
performeri sportivi ai lumii.

CICLISM, Disputată pe tra
seul Banska Bystrica — Dubnica, 
etapa a 3-a a „Cursei Păcii" a reve
nit ciclistului polonez Zbigniew 
Spruch, înregistrat pe 162 km cu 
timpul de 3h45’49”. Cu plutonul 
fruntaș, la 30 secunde față de învin
gător, au sosit și cicliștii români 
Constantin Căruțașu, Valentin Con- 
stantinescu, Ludovic Covaci și Cos
tică Paraschiv. Pe echipe etapa a 
fost cîștlgată de formația Poloniei, 
urmată de Olanda. R.F. Germania. 
R.D. Germană și România. în cla
samentul general individual pe pri
mul loc a trecut bulgarul Stancev. 
urmat de cehoslovacul Regec Ia 32" 
și olandezul Cordes, la 1’30”. în cla
samentul general pe echipe se men
ține lideră reprezentativa Ceho-

slovaciei. Astăzi se desfășoară etapa 
a 4-a Dubnica — Zilina (135 km) cu 
un profil muntos accentuat, compor- 
tind escaladarea a trei vîrfuri de 
categoria I.

ȘAH. în runda a treia a Turneului 
internațional de șah de la Erevan au 
fost consemnate următoarele rezulta
te : Pavlovici — A. Petrosian 0—1 ; 
Knaak — Negulescu remiză ; Ro- 
manișin — Elvest 1—0 ; Dolmatov — 
Smaghin 0—1 ; Lputian — Agopian 
1—0 ; Anastasian — Semkov remiză, 
în clasament conduce marele maes
tru sovietic Lputian, cu 2,5 puncte, 
urmat de Psahis (2 puncte) ; Negu
lescu (1,5 puncte).

Rubricâ realizată de
Ion DUM1TR1U

• Umbrele soarelui : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19.
• Duminica tn familie: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20. MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Rezervă
(17 55 46)
REASCA
17; 19
• Niște
(85 77 12)
• Extemporal la dirlgențle
MICĂ A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Zimbet de soare : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15;
• Uimitoarele 
tarilor : LIRA
• Egreta de
(80 49 85) — 13;
• Orele 11: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
® Iacob : PACEA (71 30 85) — 9;
11,30; 14: 16,30; 19
• Trenul de aur : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Fata
(16 28 79)
• Frații
— 9; 13;
• Copiii Leningradului: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• De viață nu mă satur niciodată: 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret — 9; 11; 13; 15; 17, Nu e ușor 
cu bărbații — 19: DOINA (16 35 38)
• Judecătorul
(15 61 10)
20
• cap
(50 51 40)
grădină — 20,30
• Jandarmul șl jandarmerițele — 9;
11; 13,15; 15,30; Feerie berlineză — 
17,45; 20: LUMINA (14 74 16)
• Incoruptibilul de la etajul XIX: 
GRADINA PARC-HOTEL (17 08 58)
— 20,30.

Ia start : 
— 9; 11; 13; 15;

(33 29 71) — 9;

băieți grozavi : 
— 9; 11; 13; 15;

GIULEȘTI 
17; 19, PLO
II; 13; 15;

FLAMURA 
17; 19, 

SALA

17; 19
aventuri ale mușche- 
(317171) — 9; 11; 13 
fildeș : FERENTARI 

17

fără zestre : VICTORIA 
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45 
Karamazov: UNION (13 49 04) 
17

TIMPURI NOI 
11; 13,15; 15,30; 17,45;

Și 
— 9:

pajură :
11; 13; 15; 17; 19,

FEROVIAR 
la

• Teatrul Național (14 71 71, sala
Mare): Titanic vals — 18; (sala Amfi
teatru) : Drumul ----- --------
• Filarmonica 
(15 68 75, Ateneul 
mina culturii 
simfonic. Dirijor 
(Franța). Solist :
— 19; (sala Studio): „Literatura chi
tarei". Antonin Mitroaică, Constantin 
Stanciu, Gigi Manac, Alin Econo- 
mu. Colaborează Nicolae Epureanu
— 17,30
• Teatrul de operetă (13 63 48); Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Gin-Rummy — 18; (sala 
Icoanei, 11 95 44): Hamlet -
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerut înste
lat deasupra noastră — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur
— 18
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Regele Lear — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Livada de vișini — 18;
(sala Studio): Complotul miliardari
lor — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78): Savoy, 
Savoy — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul 
Uite-1, nu 
field — 18
• Teatrul 
Victoria): 
din lacrimă — 15; (sala Cosmonau- 
ților, 11 12 04): Amnarul fermecat 
- 15
• Circul București (10 41 95); „Stelele 
Circului din Moscova" — 19
• Studioul de teatru 
(15 72 59): Stress — 18,30

singurătății
„George
Român) : 

franceze".
: Jacques

Ion Ivan-Roncca

— 18
Enescu" 
„Săptă- 
Concert 
Mercier

Bulandra*  
14 75 46): 
Grădina 

- 17.

„Ion Creangă" (50 26 55) ; 
e ! — 9 ; David Copper-

„Tăndărlcă" (15 23 77, sala 
Puiul — 10 ; Făt-Frumos

I.A.T.C.



„Dezarmarea trebuie extinsă asupra 
totalitătii armamentului nuclear"

Declarații, luări de poziție în diferite țări 
aie lumii

NEW DELHI 12 (Agerpres). — Pri
mul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, 
a atras atenția. într-un discurs rostit 
la New Delhi, asupra caracterului 
insuficient al actualelor măsuri con
sacrate dezarmării nucleare, arătind 
că ele nu vizează decît 3 la sută din 
totalul armamentului de acest tip. 
El a apreciat că dezarmarea ar tre
bui extinsă asupra totalitătii arma
mentului nuclear. De asemenea, el a 
subliniat că trebuie impiedicate per
fecționarea și dezvoltarea armamen
tului conventional realizat cu ajuto
rul tehnologiilor avansate, informea
ză agenția P.T.I.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite s-au deschis lucrările 
unui simpozion internațional al Miș
cării Pugwash consacrat unor pro
bleme legate de controlul armamen
telor și securitatea generală.

Ideea comună prezentă în discursu
rile rostite de participant! — oameni 
de știință proeminenți din diverse 
țări — a fost aceea a necesității în
treprinderii unor noi măsuri de 
dezarmare si a încheierii și altor 
acorduri, după recentul tratat sovie
to-american privind eliminarea ra

Dezbaterile din Camera Comunelor
îngrijorare față de decizia Senatului S.U.A. de a amina 

ratificarea Tratatului sovieto-american
LONDRA 12 (Agerpres). — Luînd 

cuvintui in cadrul dezbaterilor din 
Camera Comunelor a parlamentului 
britanic, primul-ministru al Marii 
Britanii. Margaret Thatcher, și-a 
exprimat îngrijorarea față de deci
zia Senatului S.U.A. de a amina ra
tificarea Tratatului sovieto-american 
privind rachetele cu rază medie și

FILIPINE .• Continuă mișcarea de protest împotriva 
bazelor militare americane

MANILA 12 (Agerpres). — In ca
drul unei conferințe de presă, vice
președintele Republicii Filipine, Sal
vador Laurel, a declarat că guver
nul de la Manila trebuie să trimită 
anul acesta guvernului Statelor Um- 

'te o notificare privind încetarea fo
losirii bazelor militare americane de 
pe teritoriul filipinez după 1991, an 
în care expiră acordul dintre cele

Ridicarea ratei dobinzilor de către 
unele bănci din S.U.A.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Două din cele mai mari instituții de 
credite din S.U.A.. ..Chase Manhat
tan Bank" și „Citybank", au ridicat 
simultan rata dobinzilor la 9 Ja sută, 
creșterea fiind de o jumătate de pro
cent. Agențiile de presă apreciază că 
măsuri similare vor fi luate în 
curind și de alte bănci ale S.U.A. Mo
tivul invocat pentru creșterea ratei 
dobinzilor se referă la nevoia com
baterii inflației. Experții subliniază 
că aceste măsuri vor duce însă la 
diminuarea activității economice.

După anunțarea de către princi
palele bănci americane a creșterii ra
tei dobinzilor. transmite agenția 
EFE. la bursa din New York s-au

Tragedia aurului latino-american 
și actualitatea aspirației lui Bolivar

...170 miliarde de dolari : la un asemenea nivel s-au ridicat pierde
rile nete suferite, intre 1982-1987, de țările latino-americane... 112 mi
liarde de dolari - aceasta este datoria externă a Braziliei, sumă ce 
depășește valoarea exporturilor de mărfuri ale tuturor țărilor din America 
Latină și Caraibi....... 10 miliarde dolari, atît plătește anual Mexicul numai
pentru dobînzi. ...Peste 1 100 miliarde este suma fabuloasă la care ar urma 
să se ridice datoriile țărilor latino-americane la sfîrșitul mileniului...

...Miliarde, miliarde. Au devenit obișnuite asemenea vești, care, în
tr-un fel sau altul, vorbesc despre un „dans al miliardelor", despre 
o veritabilă sarabandă a unor fonduri imense, adevărați munți de aur 
ce se scurg din America Latină. O scurgere ce evocă, la altă scară, 
întîmplări gravate adine în memoria timpului. Căci între aur și Ame
rica Latină există o asociere sui generis, un fel de „blestem al auru
lui". Firește, nu de natură mistică, ci doar ca simbol — dar și ca 
reper pentru o istorie din care se degajă importante învățăminte 
politice.

De stringentă actualitate.

Briganzi în „Eldorado". 
Aur. munți de aur. Un jaf fără 
precedent — făptuit de eelebra 
„conchistă". Nu stă in intenția artico
lului de fată să intre in amănunte 
documentare. Dar este cunoscut ca 
nimic nu a rezistat in fata lăcomiei 
dezlănțuite a conchistadorilor, care 
s-au aruncat sălbatic asupra conti
nentului, prădîndu-1 fără cruțare. De 
la tezaurul aztecilor la cel al incași
lor. de la diamantele din valea rîului 
Magdalena la munții de argint de 
la Potosi — totul a luat drumul 
metropolelor coloniale europene.

Nu se va ști niciodată cît aur și 
argint au reușit să prade primii cu
ceritori. Este cert însă că aceste 
rîvnite metale au marcat profund 
destinul regiunii. întrucit de acapa
rarea lor au fost legate înrobirea 
populației indiene și decimarea ei 
prin muncă forțată, iar ulterior popu- 
larea unor întinse zone cu sclavi 
africani. Jafului initial i-a urmat 
jaful sistematic, cuprinzînd trep1 it 
alte si alte resurse. incit la 
capătul a trei secole de dominație 
colonială valoarea bogățiilor smulse 
popoarelor latino-americane aflate 
în formare a atins dimensiuni 
colosale.

Pe cit de profitabilă s-a dovedit 
acapararea aurului și a celorlalte 
bogății pentru colonialiști, pe atît de 
puternic a acționat ea ca factor de 
handicapare pentru popoarele spolia

chetelor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune.

MADRID 12 (Agerpres). — Luînd 
cuvintui in cadrul lucrărilor Interna
ționalei Socialiste, care se desfă
șoară la Madrid. Willy Brandt, pre
ședintele I.S.. și-a exprimat speran
ța că apropiata întilnire sovieto-am.e- 
ricană la nivel înalt va echivala cu 
începerea unei noi etape in destin
derea internațională. întrucît proce
sul dezarmării nu trebuie oprit. Vor
bitorul a respins ideea realizării pro
iectului militar american ,,Inițiativa 
de Apărare Strategică", apreciind că 
„asigurarea păcii pe Terra este impo
sibilă în condițiile extinderii compe
tiției militare in spațiul cosmic".

în același sens s-a pronunțat. în 
discursul rostit, și Felipe Gonzalez, 
președintele guvernului spaniol.

NICOSIA 12 (Agerpres). — La Li- 
masol s-au desfășurat lucrările Co
mitetului executiv al organizației 
„Oamenii de cultură pentru dezarma
re nucleară". In declarația dată pu
blicității se lansează un apel la acti- 
viz^rea luptei pentru lichidarea ar
melor nucleare de pe planetă și re
glementarea pe cale pașnică a tutu
ror conflictelor.

mai scurtă de acțiune. Margaret 
Thatcher a subliniat, totodată, im
portanța pe care o are acest tratat. 
Primul-ministru și-a exprimat spe
ranța că în intervalul rămas pină la 
vizita președintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, la Moscova, tratatul va fi 
ratificat, transmite agenția T.A.S.S.

două țări în această privință. El a 
adăugat că poporul filipinez trebuie 
să se pronunțe, în cadrul unui refe
rendum, cu privire la menținerea 
sau eliminarea acestor baze militare 
străine, separat de evoluția tratati
velor pe această temă desfășurate la 
Manila între reprezentanții Filipine- 
lor și S.U.A., informează agenția 
China Nouă.

înregistrat importante reduceri ale 
valorii acțiunilor. Indicele „Dow 
Jones" a marcat o scădere de 37,80 
de puncte, stabilizindu-se la 1 965,85 
puncte.

LONDRA 12 (Agerpres). — La bur
sa de la Londra s-au înregistrat scă
deri importante ale cursului acțiu
nilor. informează agenția D.P.A. Ast
fel. indicele ..Financial Times" pen
tru principalele 30 de acțiuni a în
registrat o diminuare de 29.4 punc
te. Observatorii apreciază că aceas
tă evoluție a fost determinată de a- 
firmatiile ministrului britanic de fi
nanțe. Nigel Lawson, privind posi
bilitatea creșterii dobinzilor pe plan 
mondial.

te — prin pierderea ireparabilă a unei 
valori extraordinare, ce le-ar fi putut 
propulsa propria dezvoltare, prin 
efectele nocive ale orientărilor im
puse sistemului lor economic in 
funcție de interesele de profit ale 
puterilor coloniale, prin profilarea 
unor întinse regiuni pe extracția mi
nerală destinată dominatorilor.

...Se poate pune insă, pe bună 
dreptate, întrebarea : cum a fost po
sibil ca o mină de aventurieri, tra- 
versind oceanul cu cîteva corăbii, să 
reușească cucerirea unor imperii ? 
Cum de s-a putut întimpla ca socie
tăți situate in destule privințe ca 
grad de civilizație deasupra ce
lor de unde proveneau conchistado
rii să fie răsturnate, și încă in
tr-un răstimp așa de scurt ? Cum au 
reușit aceștia să supună un continent 
întreg, să străbată intr-un marș 
triumfal teritoriile dintre Atlantic și 
Pacific? (La inceput numărul invada
torilor colonialiști era atit de mic 
incit, cu toate armele lor de foc, ar 
fi putut să fie lichidați rapid nu de 
întreaga armată a amerindienilor, ci 
doar de paza unui palat imperial !)

Sigur, au fost la mijloc destulă 
viclenie, lipsă de scrupule, experien
ță și pregătire militară, decalaje in 
tehnica și mijloacele de război, dar, 
privind lucrurile in ansamblu, mo
tivul principal al înfrîngerii a fost 
acela că năvălitorii nu au avut în 
fată o rezistentă unitară, coalizată 
și solidară, a popoarelor. Băștinașii

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Dezbateri asupra planului special de asistență economică 

in favoarea țărilor din America Centrală

GENEVA

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— In Adunarea Generală a O.N.U., 
care și-a reluat, la New York, lu
crările celei de-a 42-a sesiuni, con
tinuă dezbaterile asupra planului 
special de asistență economică în 
favoarea țărilor din America Cen
trală. Dezbaterile se desfășoară pe 
baza unui proiect de plan elaborat 
de experții O.N.U., care preconizea
ză acordarea unei asistențe in va
loare de 4,3 miliarde de dolari pen
tru realizarea unor programe de ur
gentă și de perspectivă vizind re
dresarea economică și socială a sta
telor din regiune.

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez-de Cuellar, a adresat un 
apel comunității internaționale de 
a furniza întregul ajutor posibil ță
rilor din America Centrală in vede
rea asigurării păcii, stabilității și 
dezvoltării statelor din această re
giune.

în discursul său. președintele 
Adunării Generale, Peter Florin, a

Eradicarea regimului de apartheid
— o necesitate stringentă

HARARE 12 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției Ziana, 
secretarul pentru probleme externe 
al Congresului National African 
(A.N.C.). Johny Makatini, a relevat 
necesitatea ca viitoarea reuniune la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane, de la Addis Abeba, sâ 
invite Consiliul de Securitate să-și 
tină o sesiune într-una din țările 
din sudul Africii pentru a lua in 
dezbatere situația explozivă din 
zonă. El a menționat că în preceden
tele reuniuni la diverse niveluri ale 
O.U.A. s-au adoptat o serie de reco
mandări privind acțiunile împotriva 
regimului rasist de la Pretoria, mă
suri care se cer adjudecate la scară 
internațională.

HARARE 12 (Agerpres). — La 13 
mai. în capitala Republicii Zimbabwe 
se vor deschide lucrările celei de-a 
50-a sesiuni a Comitetului Eliberării 
al Organizației Unității Africane. 
Participanții vor dezbate cu priori
tate acțiunile la nivel continental în 
vederea eradicării sistemului de 
apartheid din Africa de Sud.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Sancțiunile economice cuprinzătoare 
împotriva R.S.A. reprezintă singura 
cale de a se realiza .eliminarea 
apartheidului — a declarat Desmond 
Tutu, laureat sud-african al Premiu
lui Nobel, publicației ..U.S.A. Today", 
în această ordine de idei, el a criti
cat acele guverne occidentale care nu 
doresc să instituie asemenea sanc

„Lupta pentru lichidarea ocupării ilegale a Namibiei 

trebuie sprijinită de toate statele"
Un interviu al președintelui S.W.A.P.O.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat televiziunii 
americane, Sam Nujoma, președin
tele Organizației Poporului din Afri
ca de Vest (S.W.A.P.O.), a relevat 
cauza dreaptă a organizației sale, 
aflată în luptă pentru lichidarea ocu
pării ilegale a Namibiei de către 
Africa de Sud, subliniind că această 
cauză trebuie sprijinită de oa
menii politici, de poporul american 
— informează agenția NAMPA. El 
și-a manifestat speranța că admi
nistrația S.U.A. va sprijini efortu
rile pentru îndeplinirea Rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate în 

au căzut în robie rînd pe rînd, 
fie că a fost vorba de azteci 
sau de mayași, de incași sau 
araucani, pentru că oștile cuceritori
lor au întilnit rezistențe disparate, 
fărîmițate, pe care le-au infrint una 
după alta. Fapt este că aceste po
poare nu au fost in stare să pregă
tească o acțiune unită, să-și coordo
neze forțele spre a face față inva
ziilor. lat prețul lipsei de unitate, al 
reacției izolate a fost imens. El a 
echivalat, pe Plan material, cu munți 
de aur...

Un salt peste secole. s'ar 
fi putut crede că un asemenea jaf 
de proporții continentale va rămine 
un fapt izolat, unic în istorie. Și 
totuși, iată că sintem martorii unor 
evenimente care, cu toată forma lor 
nouă, cu toate condițiile noi din 
zilele noastre, repetă, in esență, 
fenomenul amintit. Desigur, deosebi
rile sint imense — gradul de dezvol
tare socială, economică, politică și 
culturală al statelor continentului, 
natura puterilor dominante, condițiile 
tehnice, evoluțiile istorice, factorii 
internaționali etc., etc. Dar, cu toată 
multitudinea deosebirilor, se asistă 
iarăși la un jaf de proporții uriașe. 
Și acum din țările Americii Latine 
(ca și din atîtea alte țări în curs de 
dezvoltare) se răpesc „munți de aur", 
ce-i drept nu sub formă de statuete 
de zei sau de bijuterii, ci în echiva
lențe monetare sigure, aur care nu 
se mai încarcă pe galioane sau ca- 
cavele, ci călătoresc prin transferuri 
de conturi bancare, prin manevre 
financiare.

Dar aceasta nu înseamnă nicidecum 
că jaful e mai mic ca în trecut. 
Dimpotrivă, jaful neocolonialist se 
dovedește mai nesățios. dimen
siunea profiturilor este mult mai 
mare decit în cazul colonialis
mului clasic. In primul rînd. fiindcă 
mecanismul jafului s-a „perfecțio
nat". îmbrăcînd forme tot mai subtile 
și diversificate, care includ reeva
luări monetare, operațiuni financiare 
speculative, manipularea unor clauze 
comerciale, bariere protectioniste, 
capcana unor credite cu dobînzi 
zdrobitoare — tot atîtea mijloace de 
a acapara și stoarce resursele state

subliniat că planul de asistentă ela
borat de O.N.U. urmărește atît dez
voltarea social-economică a țărilor 
din America Centrală, cit și spriji
nirea eforturilor lor pentru întărirea 
stabilității și instaurarea păcii in 
zonă.

Luind cuvintui din partea țărilor 
din regiune, vicepreședintele Guate- 
malei, Roberto Carpio Nicolle, a ară-' 
tat că țările din regiune depun efor
turi pentru a soluționa toate pro
blemele existente in zonă prin tra
tative, în scopul instaurării unui 
climat de cooperare, pace și securi
tate.

★
TEGUCIGALPA 12 (Agerpres). — 

Trupe honduriene și circa o mie de 
pușcași marini americani au început 
exerciții militare în regiunea de 
vest a Hondurasului, în apropiere de 
frontiera salvadoriană — s-a anun
țat la Tegucigalpa, potrivit agenției 
Prensa Latina.

țiuni. ajutînd. în acest fel. autorită
țile rasiste de la Pretoria.

MAPUTO 12 (Agerpres). — Char
les Freeman, adjunct al secretarului 
de Stat al S.U.A., a avut convorbiri 
la Maputo cu oficialitățile Mozambi- 
cului. în cursul cărora au fost abor
date probleme ale relațiilor bilate
rale și situația din sudul Africii. In 
continuarea turneului său în zonă. 
Freeman va vizita Malawi și Zim
babwe.

După cum se știe, toate statele 
africane se pronunță pentru eforturi 
suplimentare pe plan international in 
vederea determinării regimului de Ia 
Pretoria de a abandona sistemul de 
apartheid și a inceta politica de 
destabilizare a țărilor din Africa 
australă. în acest sens s-a pronunțat 
și președintele Mozambicului. Joa
quim Chissano. care l-a primit pe 
adjunctul secretarului de stat al 
S.U.A.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— în cadrul Consiliului Economic și 
Social al O.N.U.. ale cărui lucrări se 
desfășoară la New York, au fost fi
nalizate dezbaterile privind rezulta
tele celui de-al doilea deceniu al ac
țiunilor împotriva rasismului > si dis
criminării , rasiale. Participanții au 
subliniat că printre sarcinile priori
tare ce stau in fata comunității in
ternaționale în lupta împotriva rasis
mului se numără eforturile în ve
derea lichidării în primul rind a 
apartheidului din R.S.A.

problema namibiană și va întreprin
de acele sancțiuni economice ce pot 
conduce pe cale pașnică la regle
mentarea problemelor legate de in
dependența Namibiei și la eliminarea 
sistemului de apartheid în Africa de 
Sud.

Sam Nujoma a relevat că în Na
mibia domnește un regim de totală 
opresiune, care impune ca S.W.A.P.O. 
să-și continue lupta pentru schim
barea acestuia. El a informat că, în 
prezent, in Namibia se află 100 000 
de soldați sud-africani, la care se 
adaugă mercenari și alte elemente 
plătite de guvernanții de la Pretoria.

lor latino-americane. Foștii cuceri
tori iși au astăzi un corespondent 
modern : neoconchistadoni. respectiv 
stăpînii monopolurilor transnațio
nale. care, fără săbii și archebu- 
ze, fără a-și risca vreun fir 
de păr, dispun, în liniștea birourilor, 
masuri și decizii care spoliază po
poarele latino-americane de averi in 
dimensiuni la care nici n-ar fi 
putut visa comandanții corpurilor 
expediționare de altădată.

Sporirea ciștigurilor firmelor 
multinaționale în această regiune, ca 
de altfel și în numeroase alte țări 
în curs de dezvoltare, este legată și 
de extinderea ariei, a „nomenclato
rului" resurselor sustrase. Dacă, 
odinioară, conchistadorii colonialiști 
se limitau aproape exclusiv la jaful 
obiectelor de aur, argint și pietre pre
țioase. acum profiturile provin din 
exploatarea unei game mult mai 
largi — nenumăratele materii prime 
și materiale specifice economiei mo
derne. combustibili, metale strategice, 
resurse alimentare.

Forma predilectă, cea mai rapace, 
de exploatare a avuției acestor țări 
a devenit capitalul bancar, oiopulsat 
de politica dobinzilor înalte la cre
ditele acordate. Apare cît se poate 
de semnificativ în această privință 
faptul că zona Americii Latine, cea 
mai avansată economicește din lumea 
a treia, este și cea mai adine înda
torată. La imensa sumă de 420 mi
liarde de dolari se ridică in pre
zent datoria externă a zonei — 
reprezentind aproape 60 la sută din 
valoarea producției globale a țărilor 
respective 1 Dar lucrurile devin și 
mai edificatoare dacă se tine seama 
că din totalul acestor sute de mili
arde numai aproximativ o treime 
sînt reprezentați de datoria propriu- 
zisă. restul fiind adaosuri impuse. 
Astfel, numai sporul dobinzilor. în 
ultimul deceniu, alături de prăbuși
rea preturilor la produsele de export, 
provocate tot de capitalul financiar 
monopolist, au însemnat pentru 
latlno-americani pierderi de pînă la 
140 miliarde de dolari. Se adaugă la 
acestea sumele exorbitante reprezen
tind exodul de caț italuri din Ame
rica Latină — provocat de instabili
tatea pe piețele valutare, de accele

încheierea intilnirii dintre ministrul de externe 
al U.R.S.S. și secretarul de stat al S.U.A.

GENEVA 12 (Agerpres). — La Ge
neva s-a încheiat intilnirea dintre 
ministrul sovietic al afacerilor ex
terne, Eduard Șevardnadze, și secre
tarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, informează agenția T.A.S.S. 
A fost semnat Acordul dintre guver
nele U.R.S.S. și S.U.A. referitor la 
aplicarea Tratatului cu privire la li
chidarea rachetelor cu rază medie și

Sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc sesiunea Seimu
lui R.P. Polone — transmite agenția 
P.A.P. Organul legislativ suprem a 
adoptat o serie de măsuri privind

Reuniune la Viena
a miniștrilor de externe din țările neutre și nealiniate 

participante la Conierința qenerai-europeană
VIENA 12 (Agerpres). — La Pala

tul Hofburg din Viena s-au deschis 
joi lucrările unei reuniuni a miniștri
lor de externe din țările neutre și 
nealiniate participante la Conferința 
general-europeană. După cum s-a 
precizat, vor fi examinate modalită
țile prin care țările neutre și neali
niate pot contribui la încheierea cu 
rezultate pozitive a reuniunii gene- 
ral-europene de la Viena, inclusiv 
prin prezentarea de către acestea a 
unui proiect propriu de document 
final.

În sprijinul convocării unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul Mijlociu
CAIRO 12 (Agerpres). — La Cairo 

s-au încheiat lucrările Conferinței 
Uniunii Sindicatelor Arabe. Partici
panții au dat publicității un comuni
cat in care se pronunță pentru con
vocarea unei conferințe internațio
nale în problema Orientului Mijlo
ciu, cu participarea țărilor membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., a tuturor părților 
implicate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, unicul 
reprezentant legitim al poporului pa
lestinian.

MADRID 12 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la încheie
rea sesiunii Consiliului Internaționa
lei Socialiste se arată că Interna
ționala Socialistă sprijină ideea con
vocării unei conferințe internaționa
le de pace în Orientul Mijlociu, cu

Pentru o Cartă 
drepturilor

NAIROBI 12 (Agerpres). 4- La 
Nairobi, s-au încheiat lucrările unei 
reuniuni regionale africane cu pri
vire la drepturile copilului, in ul
tima zi a manifestării, participanții 
au adoptat o rezoluție prin care se 
cere Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) să mobilizeze statele mem
bre pentru garantarea drepturilor 
copiilor pe întregul continent afri
can. Documentul se pronunță, de 
asemenea, pentru constituirea, unui 
grup de lucru african care să ela
boreze o Cartă a Africii, ca supli
ment la proiectul 'de Convenție a 
Națiunilor Unite asupra drepturi
lor copilului, care să fie prezentată

rarea devalorizării monedelor si de 
procesul. inflationist din țările debi
toare — fenomene -.egizate și ele de 
marile bănci străine. „Aurul" de 
odinioară are astăzi alte infățișări, 
„exodul" se face pe alte căi — co
mun este numai procesul, fenomenul 
ca atare, respectiv jaful.

Istoria își impune lecția. 
Și în cazul spolierii contemporane, 
al penetrației înrobitoare și efectelor 
distructive ale dominației capitalului 
financiar, factorul favorizant decisiv 
a fost din nou acela că a lipsit o re
zistență generalizată, o acțiune unitară 
a statclor-victimă. Conduse vreme 
îndelungată de regimuri dictatoriale 
înscăunate potrivit intereselor capi
talului nord-american, țările latino- 
americane au acționat disparat atunci 
cînd încercau să opună anumite re
zistențe și astfel au putut fi „cumin
țite" rînd' pe rînd. cu alte cuvinte au 
devenit pradă ușoară rapacității neo- 
colonialiste.

Se poate insă vorbi de apariția 
unor tendințe noi. a unor procese 
inedite ? Da. se poate ! Faptele, 
procesele cele mai recente ara
tă că in ultimul timp, concomitent 
cu noile dezvoltări de orientare de
mocratică, se afirmă tendințe de 
conștientizare, în sensul înțelegerii 
tot mai clare a faptului că soluțio
narea problemelor latino-americane, 
ineluzind înlăturarea poverii datoriei 
externe, cit și în genere emancipa
rea economică și politică sint de 
resortul latino-americanilor și recla
mă acțiunea lor unitară. Fie că se 
înfățișează în forme clar conturate, 
fie că mai cunoaște afirmări doar 
embrionare sau chiar regrese — fapt 
este că acest proces constituie o rea
litate, în consens cu dezvoltarea so- 
cial-istorică.

Se remarcă în această direcție fap
te. aspecte și fenomene pînă mai ieri 
de neconceput. în definitiv, ce altceva 
a fost crearea „Grupului de la Con- 
tadora" decit expresia dorinței 
grupului respectiv de țări de a acțio
na împreună, cu forte unite, spre a 
determina o soluționare a conflicte
lor din America Centrală făr.ă inter
venții din afară ? Iar procesai a 
continuat, ulterior constituindu-se și 
„Grupul de sprijin". S-a creat astfel 
un grup reunind opt state — ce 
numără mai bine de jumătate din 
populația continentului latino-ame
rican. adică o majoritate situată pe 
poziții unitare. La fel. acordul de 
pace Esquipolas II. privind restabi
lirea păcii în zona Americii Centrale 
fără amestec din afară, a întrunit, 
practic, consensul și sprijinul tuturor 
țărilor latino-americane. Numitorul 

mai scurtă de acțiune și la rache
tele cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune capabile să transporte arme 
bazate atît pe principiile existente, 
cît și pe noile principii fizice („ar
mele exotice").

Agenții de presă apreciază că acor
dul semnat la Geneva se referă la 
probleme rămase în suspensie pri
vind verificarea Tratatului I.N.F.

activitatea guvernului în direcția 
transpunerii în viată a măsurilor vi
zind perfecționarea activității eco
nomice.

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
Participanții la Congresul Confede
rației europene a sindicatelor, care 
se desfășoară la Stockholm, au a- 
doptat o rezoluție intitulată „Pers
pectivele dezvoltării europene în 
condiții de pace". în document se 
relevă necesitatea stăvilirii cursei 
înarmărilor și a realizării unor mă
suri concrete de dezarmare pe con
tinentul european, care să conducă 
la eliminarea armelor nucleare și 
chimice și la reducerea substanțială 
a armamentelor convenționale.

participarea tuturor părților intere
sate.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Un 
acord de încetare a focului a inter
venit între milițiile in conflict din 
suburbiile sudice ale Beirutului, unde 
in ultimele zile au avut loc ciocniri 
deosebit de violente cu armament 
greu de artilerie, in urma cărora 29 
de persoane au fost ucise și 157 ră
nite, informează agenția EFE.

în teritoriile arabe ocupate de Is
rael pe malul vestic al Iordanului 
Si în Gaza a continuat mișcarea de 
protest palestiniană. Demonstrații 
puternice au avut loc miercuri, fiind 
înregistrate ciocniri violente între pa
lestinieni si forțele israeliene la Na
blus si Jenin. Armata a ordonat ca 
magazinele să rămînă închise.

a Africii asupra 
copilului

anul viitor Adunării Generale a 
O.N.U. pentru adoptarea finală.

tn cursul dezbaterilor de la Nai
robi, reprezentanții statelor africa
ne au subliniat importanța conven
ției în qpărarea și garantarea bună
stării copiilor din lume și a celor 
din Africa in special. Ei au con
damnat cu tărie sistemul de apart
heid pentru 'încălcarea grosolană de 
către regimul rasist de la Pretoria 
a drepturilor copiilor, atît in R.S.A. 
cit și in țările din prima linie, 
unde copiii nu pot desfășura o via
ță și o activitate normale din cauza 
acțiunilor destabilizatoare ale Afri
cii de Sud.

comun al inițiativelor de mal sus — 
și al altora similare — este cristali
zarea ideii că problemele Americii 
Latine pot și trebuie să fie soluționa
te de popoarele respective, unite și 
fără intervenții din afară.

Pe plan economic crește tot mai 
mult ponderea Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.), ca și a 
diverse asociații subregionale, ca 
expresii ale emancipării. S-a bucu
rat de o primire favorabilă și se află 
într-un proces de consolidare ideea 
unui parlament latino-american (și 
a creării unuia centro-american). 
Chiar și Organizația Statelor Ameri
cane (O.S.A.), botezată cîndva „mi
nisterul coloniilor al S.U.A.", cu
noaște în ultimii ani evoluții noi și 
interesante : creată spre a înlesni 
S.U.A. să-și impună voința grupu
lui de state subordonate, se pare 
că O.S.A. va evolua si se va 
transforma pe o linie contrarie ; nu 
este exclus ca în viitor însăși exis
tența organizației să faciliteze sta
telor membre definirea unor poziții 
comune prin care întregul grup de 
state să dialogheze unitar cu marele 
vecin din nord, să Ie inlesnească ac
țiuni solidare, coordonate.

Practic, evoluția evenimentelor 
din zonă pune la probă tendințele 
unitare, iar vigoarea acestor tendin
țe și-a găsit sugestive expresii și in 
manifestările de solidaritate fată de 
Nicaragua, ca si fată de Pa
nama. inclusiv convocarea unei con
ferințe internaționale în scopul de 
a denunța amestecul nord-ameri
can. Resortul tuturor acestor iniția
tive este concluzia amară a statelor 
zonei că vreme de secole ele au fost 
divizate în beneficiul altora. Insă pe 
măsură ce ele încearcă să-și reafirme 
unitatea, cei ce-au profitat de divi
zare caută să submineze încercările, 
pentru a menține situația convena
bilă pentru ei.

...Unitatea latino-americană nu e o 
idee nouă. Au formulat-o și au 
fundamentat-o chiar în plină domi
nație colonială cele mai luminate 
spirite ale continentului, in primul 
rind Simon Bolivar Timoul a con
firmat cu prisosință valoa.ea acestei 
idei, imperativul materializării ei. 
Astăzi, lecția unității de acțiune a 
popoarelor este cu putere impusă de 
istorie și cunoaște materializări ex- 
firesive în spațiul latino-american. 
nsăși viața dovedește că acțiunea 

unitară este, la urma urmelor, calea 
sigură — și singură — pentru înfăp
tuirea năzuințelor de progres și li
bertate, pace și dezvoltare ale tutu
ror popoarelor.
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I SCRISORI DE ACREDITARE. 1 
| Președintele națiunii argentiniene, I 

Raul Ricardo Alfonsin, l-a primit 1 
I pe Mihail Muntean, care și-a pre- . 

zentat scrisorile de acreditare in I 
1 calitate de ambasador extraordinar I 
Iși plenipotențiar al Republicii So

cialiste România in Republica Ar- I 
gentina.

I PRIMIRE. Todor Jivkov, secre- | 
I tar general al C.C. al P.C. Bulgar, I 

președintele Consiliului de Stat al 1

IR.P. Bulgaria, l-a primit pe Sun . 
Tzian, membru al Consiliului de I 
Stat, președintele Comitetului de I 

IStat pentru știință și tehnică al 
R.P. Chineze, care întreprinde o I 
vizită în Bulgaria. Au fost discu- I 
tate probleme ale cooperării eco-

Inomice și tehnico-științifice bila- , 
terale.

. ÎNTILNIRE. Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al Partidu- I 

I lui Socialist Unit din Germania, I 
președintele Consiliului de Stat al 1 

IR.D. Germane, s-a întilnit cu .
Rodney Arismendi. secretar gene- I 
ral al P.C. din Uruguay, care se ' 

Iaflă in vizită în R.D.G. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de I 
opinii în legătură cu problemele de I 
bază ale evoluției internaționale, 

I precum si privind politica pro- |
movată de P.S.U.G. și P.C. din
Uruguay. 1

CONVORBIRI. La Hanoi au avut I 
I loc convorbiri între Nguyen Van | 

Linh, secretar general al C.C. al 
IP.C. din Vietnam, și Herbert Mies, I 

președintele P.C. German. A fost | 
reafirmată dorința comună de a 

I dezvolta relațiile tradiționale din- ■
tre cele două partide și de a con- I 
tribui activ Ia lupta popoarelor I 

I pentru pace, independență națio
nală, democrație și socialism.

ÎNTREVEDERE. Președintele Bra-

Iziliei. Jose Sarney, l-a primit la Bra- t 
silia pe președintele guvernului R.S. I 
Cehoslovace, Lubomir Strougal, I 

I care. întreprinde o vizită oficială în
Brazilia. Părțile au dat o înaltă I 
apreciere bunelor relații dintre cele I 
două țări și au evidențiat perspec- 

Itivele intensificării colaborării bi- I 
laterale în domeniile politic și eco- I 
nomic, transmite agenția C.T.K. 1

LA MOSCOVA s-au încheiat lu- I 
1 crările celei de-a 16-a sesiuni a I I Comisiei sovieto-vest-germane de

cooperare economică și tehnico- I 
științifică. Au fost analizate posi- | 
bilitățile cooperării bilaterale în I domeniul industriei ușoare și aii- ■
mentare, al valorificării rezervelor I 
de petrol și gaze naturale și creă- 

Irii de întreprinderi mixte, infor- .
mează agenția T.A.S.S.

CONGRES. La Seul a avut Ioc 
I Congresul Partidului Democrat al I

Reunificării — a doua formațiune I 
politică a opoziției din Coreea de

ISud. Participanții l-au reales pe . 
Kim Yong Sam in funcția de pre- I 
ședințe al partidului. I

DEMISIE. Armando Villanueva I
I del Campo, secretar general al

Partidului Aprist Peruan, de gu- 
Ivernămînt, a fost desemnat pre- .

ședințe al Consiliului de Miniștri, 
înlocuindu-1 pe Guillermo Larco ' 

ICox, care și-a prezentat demisia, 
împreună cu întregul cabinet mi- I 
nisterial. Președintele țării, Alan | 
Garcia, l-a însărcinat pe Armando I Villanueva del Campo cu forma- I 
rea unui nou guvern.

EXPERIENȚA NUCLEARA.
I Franța a efectuat o nouă expe- I 
I rientă nucleară subterană în Ato- | 

Iul Mururoa. Este prima experien-

Iță nucleară efectuată de această I 
țară în 1988 și a 92-a de cînd Fran
ța a renunțat la efectuarea de ex- 1 

. plozii nucleare in atmosferă în . 
zona Mururoa.

SESIUNE. La Port-Louis s-a în- 
Icheiat sesiunea ministerială a ță- | 

rilor membre ale Organizației sta
telor Africii, bazinului Caraibilor 

. și Oceanului Pacific (A.C.P.) și ță
rilor membre ale C.E.E. în cadrul 

I dezbaterilor, reprezentanții țărilor I 
membre ale A.C.P. au cerut sta
telor Pieței comune să adopte I 
sancțiuni economice eficiente îm
potriva R.S.Â. și au accentuat aiu- 1 

. ora necesității de a se găsi moda- . 
I lităti de rezolvare a problemelor 
• economice care confruntă țările în I 
Icurs de dezvoltare.

LINIE DE COMPUTERE MOS
COVA — WASHINGTON. Agenția 

I T.A.S.S. anunță că pentru prima .
oară în practica raporturilor dintre I 
U.R.S.S. și S.U.A. a fost inaugu- I 
rată o linie de legătură nermanen-

Ită de computere între Moscova și I 
Washington. în acest fel. specialiș- | 
tii în ecologie din cele două țări

Ivor putea proceda în orice mo- i 
ment la schimburi de informații.
Legătura va fi menținută cu aju- • I torul unui satelit-releu al Agenției 
spațiale europene.

COMISIE. Grupul comunist din I Adunarea Națională a Franței a 
cerut constituirea unei comisii I 
parlamentare speciale, pentru an- I 

Ichetarea evenimentelor produse la
5 mai in insula Ouvea din Noua I 
Caledonie. în urma ciocnirilor din- I 
tre jandarmii francezi și populația 1 

I autohtonă si-au pierdut atunci via- .
ta 21 de persoane. între care 19 I 
băștinași kanaci.

I FESTIVALUL DE LA CANNES. I
I A inceput cea de-a 41-a ediție a I 

Festivalului internațional al filmu- ’

Ilui de la Cannes. După preselectie. . 
au fost reținute 21 de filme artis- I 
tice de lung-metraj, semnate de I 

I realizatori precum Clint Eastwood.
Carlos Saura și Margaret Von I 
Trotta. Festivalul va dura 12 zile. |

I FUMATUL constituie principala i 
cauză a marții a cel puțin 2,5 mi- I 
lioane de persoane anual, const- ' 
deră experții Organizației Mon
diale a Sănătății. Fumatul stă la I

I originea cancerului, bronșitelor | 
cronice, bolilor pulmonare, afecțiu-

| nilor cordului, care la rîndul lor i 
I pot, și deseori chiar duc, la moar- I 

tea fumătorilor. Cercetările între- 1

I prinse de O.M.S. în 122 de țări ale . 
lumii relevă că printre țările cu I 
consumul cel mai mare de țigări se I 
numără Ciprul, Cuba, Grecia, Po-

I lonia și Statele Unite.
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