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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a avut loc, 
miercuri, 1 iunie, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
PROPUNERILE PRIVIND MAJORAREA 
RETRIBUȚIEI ÎN ANII 1988—1989.

Elaborate pe baza indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu și in 
conformitate cu hotăririle Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., 
propunerile privind majorarea retribuției 
personalului muncitor ilustrează, incă o 
dată, cu putere, grija permanentă a parti
dului și statului pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și spiritual al 
ințregului popor, țelul suprem al politicii 
partidului, esența orinduirii noastre socia
liste.

Aprobind aceste măsuri. Comitetul Poli
tic Executiv a hotărit ca, in 1988, să se 
treacă la majorarea cu 10 la sută a retribu
ției personalului muncitor. Această impor
tantă acțiune va începe la 1 august 1988 și 
se va încheia in a doua parte a anului 
viitor.

S-a stabilit ca majorarea retribuțiilor să 
se efectueze în mod eșalonat. Astfel, in pri
ma etapă, august — octombrie a.c., se va 
asigura creșterea retribuției minime la 2 000 
lei lunar. De această majorare vor beneficia 
circa 2,5 milioane de oameni ai muncii, în
deosebi tineri aflați in primii ani de acti
vitate.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
majorarea mai accentuată a retribuției per
sonalului muncitor cu venituri mai mici re
flectă preocuparea statornică a partidului 
și a secretarului său general de a crea con
diții mereu mai bune de viață tuturor oa*- 
menilor muncii, in deplină concordanță cu 
principiile eticii și echității socialiste.

In lunile noiembrie și decembrie se va 
aplica majorarea pentru personalul munci- 
' >r cu retribuții de pină la 2 250 lei lunar. 
In această perioadă va spori retribuția a 
peste 1,8 milioane de oameni ai muncii.

In cursul anului viitor se va asigura ma
jorarea pentru celelalte categorii de perso
nal muncitor, cu retribuții tarifare mai mari 
de 2 250 lei lunar.

Prin aplicarea majorării retribuțiilor, oa
menii muncii vor beneficia de venituri su
plimentare însumînd 5,8 miliarde lei, in 
1988, 24,4 miliarde lei, in 1989. în 1990, cind 
toți oamenii muncii vor primi pe întregul 
an retribuție majorată, veniturile suplimen
tare obținute pe această cale se vor ridica 
la peste 29 miliarde lei.

Noile măsuri de majorare a retribuției 
reflectă cu putere vigoarea și caracterul să
nătos al economiei naționale, ele infăptuin- 
du-se în condițiile situației economice mon
diale complexe, cind în unele țări are loc o 
reducere a veniturilor oamenilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a exprimat 
convingerea că măsurile de majorare a re
tribuției vor mobiliza și mai puternic forțele 
și energiile creatoare ale tuturor oamenilor 
muncii, in vederea realizării exemplare a 
planului pe acest an și pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea, în bune condiții, a 
programelor privind organizarea și moder
nizarea proceselor de producție, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor și a cheltuielilor de 
fabricație, creșterea mai susținută a pro
ductivității și a eficienței economice, asigim- 
rindu-se resursele materiale necesare spori
rii veniturilor celor ce muncesc, a bunăstă
rii întregului nostru popor.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat PROPUNERILE PRI
VIND PLANUL DE ȘCOLARIZARE ȘI NU
MĂRUL DE BURSE PENTRU ANUL DE 
ÎNVĂȚĂMÎNT 1988/1989.

S-a subliniat că la stabilirea planului de 
școlarizare s-au avut în vedere orientările 
Congresului al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, hotăririle Congresu
lui științei și invățămintului, precum și 
propunerile ministerelor, instituțiilor cen
trale și comitetelor executive ale consiliilor 
populare.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
cifrele de școlarizare pentru anul viitor pun

in evidență atenția deosebită pe care 
partidul și statul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă dezvoltării și 
modernizării invățămintului, integrării sale 
organice cu cercetarea și producția, for
mării de cadre temeinic pregătite, cu o înal
tă calificare, pentru toate sectoarele de ac
tivitate, corespunzător cerințelor actuale și 
de perspectivă ale construcției socialiste in 
patria noastră.

In noul an de învățămînt se prevede ca 
94 la sută din elevii clasei a IX-a să fie 
pregătiți în licee cu profiluri industriale, 
agroindustriale, silvice și economice. Vor fi 
cuprinși, de asemenea, în clasa a IX-a de 
liceu, la învățămîntul seral, un număr spo
rit de elevi față de anul școlar 1987/1988. 
îndeosebi tineri ce au fost încadrați în pro
ducție în anii anteriori și care, potrivit ac
tualelor reglementări, urmează să-și com
pleteze studiile invățămintului obligatoriu 
de 10 ani.

Prin propunerile făcute se asigură cu
prinderea tuturor absolvenților invățămin
tului de 10 ani intr-o formă organizată de 
pregătire — la învățămîntul liceal și pro
fesional.

Comitetul Politic Executiv a relevat ca 
planul de școlarizare, măsurile întreprinse 
în acest domeniu creează condiții ca, pină 
în 1990, să se generalizeze învățămîntul de 
12 ani, ceea ce va contribui la ridicarea ni
velului general, de învățătură și cultură, al 
întregului tineret al patriei.

în anul universitar 1988/1989 se înre
gistrează creșterea cu peste 1 470 a număru
lui de locuri la învățămîntul de zi, în sjUir 
cial tehnic și economic.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, tot
odată, propunerile privind numărul de 
burse ce vor fi acordate elevilor și studenți
lor în anul de învățămînt 1988—1989, apre
ciind că ele asigură condiții bune de via'ă, 
de muncă și învățătură tinerei- generații.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

Astăzi, la posturile de radio și televiziune

Astăzi, în jurul orei 9, posturile de radio și televiziune vor 
transmite direct deschiderea ședinței comune a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
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Acțiuni 
pentru modernizarea 

capacităților 
de producție

în unitățile economice din 
sectorul 5 al Capitalei se des
fășoară ample acțiuni de mo
dernizare a capacităților de pro
ducție. a căror eficientă se re
găsește in creșterea volumului 
producției, sporirea productivi
tății muncii, reducerea cheltu
ielilor de fabricație. în orimul 
rind a celor materiale. Este 
elocvent, astfel, că datorită so
luțiilor tehnice aplicate în acest 
an. noilor tehnologii imple
mentate. altor măsuri de mo
dernizare ce au fost mromovate. 
nrecum si ca urmare a moder
nizărilor efectuate in anul tre
cut. unitățile industriale din 
sector au înregistrat. în primele 
cinci luni ale acestui an. un spor 
de producție însumînd 409 mi
lioane lei. De asemenea. în a- 
celasi interval cheltuielile totale 
au fost reduse eu circa 137 mi
lioane lei. din care cele mate
riale cu peste 78 milioane lei. 
In marile întreprinderi indus
triale din sector, măsurile de 
modernizare ce au fost a- 
plicate au avut 'în vede.'» 
crearea condițiilor tehnice pen
tru înnoirea in continuare a 
produselor, creșterea calității a- 
cestora. sporirea competitivității 
lor. De asemenea, un alt grup 
de măsuri aplicate au condus la 
creșterea peste prevederi a pro
ductivității muncii, pe baza au
tomatizării unor operații, robo
tizării unor lucrări, a dotării eu 
mașini, utilaie si instalații de 
mare randament. (Agerpres).

Produse petroliere 
peste plan

Acționind cu răspundere pen
tru realizarea programelor teh
nologice, creșterea producției 
de țiței și gaze, reducerea con
sumului de materiale, folosi
rea rațională a forței de mun
că, colectivele de oameni ai 
muncii din cadrul Schelei de 
producție petrolieră Berea, ju
dețul Buzău, au înregistrat, .in 
perioada care a trecut din a- 
cest an, rezultate deosebite. 
Astfel, plănui la productia-mar- 
fă industrială a fost depășit cu 
7.7 milioane lei. De asemenea, 
s-au obținut in plus 43,5 mi
lioane mc gaze si 140 tone ga
zolină, iar coeficientul de ex
ploatare a sondelor a fost su
perior prevederilor planului. 
Totodată, comparativ cu ace
eași perioadă a anului trecut, 
producția de țiței a sporit cu 
peste 5 000 tone. (Agerpres).

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în numele celor peste 4 milioane 
de copii ai României socialiste, noi, 
pionierii și șoimii patriei, partici
pant la adunarea organizată cu 
prilejul zilei de 1 Iunie, dînd glas 
celor mai alese sentimente de dra
goste și recunoștință fată de Parti
dul Comunist Român, față de dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel 
mai apropiat prieten și îndrumător 
al tinerelor vlăstare ale patriei, 
fată de mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, vă adresăm, cu înflăcă
rarea proprie virstei noastre, cele 
mai fierbinți mulțumiri pentru mi
nunatele condiții de viată, muncă și 
învățătură ce ne sint asigurate, pen
tru atenția și grija părintească cu 
care vegheati zi de zi creșterea, 
educarea și formarea noastră multi
laterală. ca viitori constructori ai 
socialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie.

Vă rugăm să ne permiteți ca, din 
inimile noastre de copii, care vi
brează de cea mai. sinceră și' res
pectuoasă dragoste față de partid, 
fată de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, ctitor genial al 
României moderne, strălucit ocroti
tor al copilăriei, să dăm expresie 
profundelor noastre mulțumiri pen
tru marea onoare pe care o faceți 
organizațiilor revoluționare ale co
piilor si tineretului, tuturor copii
lor si tinerilor patriei, prin memo
rabilul Mesaj adresat cu prilejul 
Zilei internaționale • a copilului, 
înalt si mobilizator îndemn către 
generațiile noi de a învăța si munci 
fără preget, pentru a fi cit mai de 
folos țării și poporului român, pen
tru înfăptuirea neabătută a istori
celor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea si Conferinței Naționale 
ale partidului.

Pentru noi. milioanele de copii 
ai tării, strălucita activitate revolu
ționară pe care o desfăȘurați de 
peste 55 de ani. cu dăruire fără 
seamăn, pentru libertatea si feri
cirea poporului, pentru cauza so
cialismului si păcii in lume repre
zintă exemplul cel mai luminos de 
muncă si viață, certitudinea viito
rului comunist al patriei, pe care-1 
făurește întregul nostru popor, sub 
conducerea glorioasă a Partidului 
Comunist Român.

Făcindu-ne un crez din minu
natul dumneavoastră exemplu de 
muncă si viată, de nețărmurită 
abnegație față de cauza partidului 
și poporului, vă aducem, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pri
nosul nostru de recunoștință si 
admirație pentru pilduitoarea dă
ruire cu care conduceți partidul, 
tara, poporul, pentru inestimabila

contribuție pe care o aduceți la pro
movarea unei politici de pace și 
colaborare intre popoare, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră.

Cu aceeași dragoste fierbinte, 
adresăm și cu acest prilej cele mai 
curate ginduri de inaltă prețuire 
tovarășei Elena Ceaușescu. om po
litic si savant de renume interna
tional. prin a cărei grijă directă ne 
bucurăm de ocrotirea cea mai lumi
noasă — aceea care ne vine din 
universul de înțelepciune, de știință 
Si cultură al școlii —. de bucuria 
sănătății și seninul minunatelor 
noastre vacante.

Mindri că trăim in anii celei mai 
glorioase epoci din istoria patriei 
și poporului, pe care cu deo
sebită cinstire o numim ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". nu uităm nici 
un moment că avem datoria să în
vățăm și să muncim mai bine, pen
tru a deveni, așa cum ne-ati cerut 
dumneavoastră, mult; stimate si 
iubite tovarășe secretar general, 
buni muncitori, buni specialiști, ce
tățeni demni ai scumpei noastre 
patrii, constructori devotați si pri
ceput! ai României comuniste de 
miine.

în aceste momente solemne, ne 
angaiam. mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general, ca. actio- 
nind pentru traducerea in viată 
a Tezelor pe care le-ati formu
lat cu privire la unele Pro
bleme ale conducerii activității e- 
conomico-sociale. ale muncii ideo
logice si politico-educative, precum 
si ale situației internaționale, să 
facem totul pentru a îndeplini in 
cele măi bune condiții chemările 
ne care le-ati adresat organizați
ilor revoluționare ale tineretului 
— deci si organizațiilor copiilor si 
șoimilor patriei — de a-si îndeplini 
mai bine rolul pe care-1 au in în
treaga activitate de educare a ge
nerațiilor noi in spiritul respon
sabilității patriotice, cetățenești, al 
participării tot mai active la înde
plinirea tuturor obiectivelor eco
nomice si sociale.

Noi. copiii României socialiste, 
sintem mindri că trăim într-o tară 
demnă, independentă. înfloritoare, 
o tară a păcii si prieteniei intre 
popoare. Educați de organizațiile 
noastre revoluționare. profund 
conștient! de faptul că. prin geniala 
dumneavoastră gîndire si acțiune, 
faceți ca tinerețea noastră să se 
afle sub semnul păcii, vă adresăm 
omagiul nostru fierbinte, cele mai 
sincere si curate mulțumiri pentru 
câ. in acest timp de grave si com
plexe confruntări, cind nori ame

nințători de războaie, de catastrofe 
nucleare amenință existenta ome
nirii. viata planetei, vă dedicați 
activitatea creării unui climat de 
prietenie, cooperare și securitate in 
lume, asigurării unei vieți fericite, 
lipsite de griii. pentru toti copiii 
României socialiste.

Educați de Partidul Comunist 
Român in spiritul Înaltului uma
nism. al dragostei fată de patrie, 
partid si popor, noi. copiii tării, 
ne pregătim să devenim construc
tori devotați ai socialismului și co
munismului. să contribuim din 
plin la progresul economico-social 
al patriei noastre. De aceea, mai 
mult ca oricind. avem nevoie de 
pace si liniște, de certitudinea unui 
viitor luminos, lipsit de pericolul 
războaielor.

In numele acestor luminoase a- 
devăruri ale vieții noastre, urmind 
cu fidelitate politica partidului 
nostru, vom acționa fără preget 
pentru întărirea colaborării si prie
teniei cu toti copiii lumii, a uni
tății organizațiilor de copii în lupta 
pentru cauza păcii si progresului, 
în același scop, adunarea noastră 
a adresat un apel copiilor si orga
nizațiilor lor din întreaga lume, 
guvernelor, parlamentelor, nrecum 
si unor organisme internaționale 
de a face totul pentru făurirea 
unui climat de pace, destindere si 
securitate, de cooperare rodnică in
tre toate națiunile.

Urmind inflăcăratele dumnea
voastră îndemnuri cuprinse in ge
nerosul Mesaj pe care ni l-ați 
adresat cu prilejui Zilei internațio
nale a copilului, avînd permanent 
in inimi luminosul dumneavoastră 
exemplu, ne angajăm să facem to
tul pentru a deveni luptători de 
nădejde ai partidului si tării, pa
triot! revoluționari, devotați idea
lurilor celor mai scumpe ale națiu
nii noastre, insusindu-ne temeinic 
ideologia partidului, politica sa 
internă si externă, acționind în 
toate împrejurările pentru dezvol
tarea prieteniei si înțelegerii cu toti 
copiii lumii, pentru cauza păcii și 
progresului pe planeta noastră.

Primiți. mult iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu. 
mult' stimată tovarășă Elena 
Ceausescu, din partea milioanelor 
de copii ai patriei, care vă poartă 
nețărmurite sentimente de dragoste 
și respect, urările cele mai fierbinți 
de multă sănătate si putere de 
muncă, ani multi si fericiți, pentru 
a aduce noi împliniri copilăriei 
noastre fericite, spre binele și 
prosperitatea poporului nostru, spre 
triumful cauzei socialismului, pro
gresului și păcii in întreaga lume.

PARTICIPANT!! LA ADUNAREA COPIILOR 
ORGANIZATĂ CU PRILEJUL ZILEI DE 1 IUNIE 1988

APELUL
copiilor României socialiste adresat tuturor copiilor lumii, organizațiilor 

naționale și internaționale de tineret și copii, organismelor și organizațiilor 
internaționale, cu prilejul Zilei internaționale a copilului
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PROPRIETATEA SOCIALISTA 
-temelia progresului neabătut 

al economiei naționale
Proprietatea socialistă — relația 

fundamentală a sistemului relații
lor de producție socialiste, temelia 
progresului neabătut al României, 
sursa propășirii materiale si spiritua
le a ințregului popor — se află in 
centrul concepției științifice, realis
te si originale a secretarului gene
ral al partidului nostru. pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pornind de la 
înțelegerea raportului dialectic din
tre general si particular in edificarea 
socialismului cu poporul si pentru 
popor, conducătorul partidului și 
statului nostru subliniază cu consec
ventă si fermitate revoluționară ce
rința aplicării creatoare a legităților 
generale obiective, a principiilor ge
nerale ale socialismului științific la 
condițiile concret istorice ale Româ
niei, urmărind întărirea continuă a 
rolului și funcțiilor proprietății so
cialiste in fiecare etapă de dezvol
tare social-economică.

Perioada actuală de mare eferves
centă politică și avînt revoluționar 
în care oamenii muncii. întregul po
por. in frunte cu comuniștii, dezbat 
ideile, tezele si orientările cuprinse 
in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. este marcată de 
împlinirea a 40 de ani de la înfăp
tuirea naționalizării principalelor mij
loace de producție. Aceasta a în
semnat începutul făuririi societății 
socialiste in România și a deschis 
largi perspective progresului eco
nomic si social al tării, poporul de
venind stăpin cu adevărat pe avu
ția patriei. ..Anul 1948 — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — mar
chează trecerea la înfăptuirea revo
luției socialiste. O dată cu naționa
lizarea industriei, băncilor și altor 
mijloace de producție, a fost lichi
dată orinduirea burghezo-moșiereas- 
că și s-a trecut la dezvoltarea so
cialistă a industriei și altor sectoare 
de activitate".

Naționalizarea socialistă a princi
palelor mijloace de producție. înfăp
tuită sub conducerea directă a 
Partidului Comunist Român, repre- 
zentind o cucerire revoluționară pe 
drumul edificării noii orînduiri. a 
însemnat punctul de pornire în sta
tornicirea proprietății socialiste. Ea 
a deschis o etapă nouă in istoria re
lațiilor de producție din tara noas
tră. a dus la desființarea marii bur
ghezii industriale, financiare și co
merciale ca clasă socială, la crea
rea unui puternic sector socialist de 
stat in economie, ceea ce a. permis 
trecerea Ia conducerea planificată a 
economiei naționale. In industrie și 
in celelalte domenii, unde au fost na
ționalizate mijloacele de producția

s-a lichidat contradicția dintre ca
racterul social al producției si însu
șirea privat-capitalistă a rezultatelor 
muncii, realizîndu-se concordanta re
lațiilor de producție cu caracterul 
forțelor de producție, fapt ce a des
chis cimp larg dezvoltării economi- 
co-sociale. Clasa muncitoare devine 
stăpînă. împreună cu ceilalți oa
meni ai muncii, asupra mijloacelor 
de producție si rezultatelor muncii 
lor.

Noiie relații de proprietate au 
schimbat radical situația oamenilor 
in producție și societate, au de
terminat unirea forței de muncă cu 
mijloacele de producție. Forța de 
muncă a încetat să mai fie marfă, 
iar mijloacele de producție nu mai 
sint opuse producătorilor ca o a- 
vutie ce nu le aparține. Munca a

11 IUNIE 1948
- 11 IUNIE 1988

devenit liberă de exploatare, ceea ce 
potențează considerabil creativitatea 
științifică, tehnică și economică a o- 
mului in producție. Fiecare produ
cător muncește in strinsă colabora
re cu toti ceilalți, atît pentru sine, 
cit si pentru societate — in care el 
este stăpin cu adevărat. Se formea
ză. astfel, baza obiectivă a adevă
ratei echități pentru toti membrii so
cietății. Prin instaurarea proprietă
ții socialiste se creează, pentru în- 
tiia oară după veacuri de muncă 
pentru alții, de muncă in folosul ex
ploatatorilor. posibilitatea ca omul 
să muncească pentru el însusi. po
sibilitatea unei munci bazate pe 
toate cuceririle științei, tehnicii și 
culturii moderne. O dată cu schimba
rea caracterului muncii, proprietatea 
socialistă favorizează transformarea 
întregului mecanism al activității de 
producție. Manifestarea tot mai de
plină a caracterului creator al mun
cii. afirmarea inițiativei si capaci
tății celor ce muncesc, dezvoltarea 
multilaterală a aptitudinilor oame
nilor pe toate planurile activității so
ciale sint insotite de apariția posi
bilității ca de la începutul procesu
lui de producție cheltuiala de mun
că să fie făcută pentru activități ne
cesare societății și recunoscute de ea. 
Poziția socială Pe care o dobîndeș- 
te fiecare om. veniturile pe care le 
realizează, aprecierea de care se 
bucură in societate sint și trebuie 
să fie condiționate nemijlocit de

munca sa. de aportul său la Pro
gresul economico-social general.

Statornicirea si continua consoli
dare a proprietății socialiste, ince- 
pind de la naționalizarea înfăptuită 
acum patru decenii, conferă oame
nilor muncii o nouă calitate, aceea 
de producători, proprietari socialiști 
uniți șl beneficiari ai Întregii avu
ții naționale. Pe temelia proprietă
ții socialiste, oamenii muncii sint 
prezenti în mod obiectiv si organic 
atit în executarea producției, cit ți 
in întregul proces de concepere, pla
nificare. organizare si conducere a 
producției sociale, animați de faptul 
că realizarea intereselor generale ale 
societății înseamnă, totodată, satis
facerea intereselor personale, socie
tatea socialistă fiind în ansamblul ei 
societatea producătorilor uniți la sca
ră națională. înțelegerea profundă a 
acestei realități din tara noastră are 
o mare importantă întrucît ea rele
vă că proprietatea socialistă este 
concomitent efect si cauză ale mun
cii eficiente a membrilor societății, 
determinind folosirea tuturor cate
goriilor de resurse materiale, ener
getice, financiare si umane cu ma
ximă raționalitate științifică, tehni
că. economică si ecologică. în acest 
fel. proprietatea socialistă face ca 
noua calitate a oamenilor muncii să 
reprezinte pentru fiecare Îmbinarea 
mai multor funcții economice si. in 
același timp, unitatea unor drepturi 
si obligații egale pentru toti. Aces
tea presupun formarea unui om al 
muncii de tin nou. cu o pregătire 
profesional-științifică temeinică si o 
înaltă conștiință politică, cu un dez
voltat spirit revoluționar, militant 
consecvent pentru înfăptuirea stra
tegiei partidului de dezvoltare in
tensivă si multilaterală a economiei 
naționale si de participare tot mai 
eficientă a ei la circuitul economic 
mondial.

în anii edificării socialismului, cu 
deosebire in perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, cea mai rodnică 
din întreaga istorie multimilenară a 
poporului nostru, perioadă pe care 
o numim cu deosebit respect, recu
noștință și mindrie patriotică EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU, se con
firmă rolul mereu sporit al proprie
tății socialiste in dezvoltarea com
plexă. echilibrată si eficientă a e- 
conomiei naționale, in ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al tuturor membrilor societății noas-

Prol. unlv. dr. 
Dumitru CIUCUR

(Continuare în pag. a Il-a)
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Desfășurarea discuțiilor individuale în municipiul Miercurea-Ciuc

Moment deosebit de important în. viața fiecărei or
ganizații de partid și a fiecărui comunist în parte, 
discuțiile individuale constituie, si în organizațiile de 
bază din municipiul MIERCUREA-CIUC, un prilej de 
temeinică analiză a muncii, de educare si activizare a 
membrilor de partid, de întărire a legăturilor partidu
lui cu masele, de îmbunătățire continuă a me
todelor conducerii politice in toate domeniile de acti
vitate. în spiritul tezelor formulate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și care — așa cum s-a stabilit

— vor fi dezbătute într-o viitoare plenară a Comite
tului Central al partidului.

Investigația întreprinsă la Comitetul municipal de 
partid Miercurea-Ciuc. precum și la mai multe comi
tete de partid și organizații de bază din unitățile eco
nomice ale municipiului pune in evidentă profunzimea 
si exigenta cu care Se desfășoară această acțiune în 
majoritatea cazurilor, dar și unele aspecte de superfi
cialitate si formalism ce se cer radical înlăturate, spre 
a se asigura dialogului cu membrii de partid un cit 
mai pronunțat caracter de lucru, o eficientă sporită.

Perseverentă — pentru ca în 
dreptul fiecărei propuneri 
să se poată scrie cuvîntul: 

realizat !
întreprinderea minieră „Harghita". 

Asistăm la discuțiile cu membrii de 
partid ale biroului organizației de 
bază nr. 5, brigada de preparare. 
Rind pe rînd. se discută cu comu
niștii Octavian Toma. Marieta Laszlo, 
loan Dămian. Szabo Augustin... Sînt 
aprofundate problemele cele mai im
portante ale sectorului de producție, 
este analizată contribuția fiecăruia 
în parte, și a organizației de partid 
în ansamblu, la realizarea planului. 
Este dezvăluit. în cadrul intîlnirilor, 
un întreg univers de preocupări și de 
atitudini izvorîte dintr-o înaltă con
știință revoluționară față de înde
plinirea îndatoririlor.

Dominanta discuțiilor : exigența, 
spiritul critic și autocritic. Și încă o 
trăsătură definitorie ; inițiativa ma
terializată în 
concrete. Este 
parte „are la inimă" bunul mers al 
producției, că pe fiecare aceasta il 
preocupă într-un mod aparte, stră- 
duindu-se efectiv și afectiv să vină 
cu contribuții personale. Se desprind 
numeroase teme de reflecție, a'tît 
pentru birou, cit și pentru fiecare 
membru de partid. Propunerile, exa
minate cu grijă, dau adeseori loc la 
adevărate dezbateri ; unele primesc 
răspuns pe loc. altele sînt luate în 
evidență pentru a fi incluse in pro
grame de măsuri.

Aici, ea și în desfășurarea discu
țiilor individuale din alte organizații 
de bază de la întreprinderea minieră 
„Harghita", observăm și anumite de
ficiențe : unii comuniști nu au primit 
dt mult timp din partea birourilor 
sarcini concrete asupra cărora să ra
porteze ; alții dovedesc o insuficien
tă cunoaștere a unor documente de 
partid. In unele cazuri, discuțiile sint 
lipsite de substanță, nu abordează 
problemele de fond, se rezumă la o 
simplă informare asupra unor aspec
te nesemnificative, creind impresia 
bătătoririi unor locuri și lucruri co
mune. fără importantă deosebită.

— Autocritic vorbind, aceasta în
seamnă că trebuie să activizăm si 
mai mult munca luturor birourilor 
organizațiilor de bază — ne spune 
maistrul Păi Iosif, secretarul comi
tetului de partid. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit in unele organizații, cum 
ar fi nr. 2 — subteran, a existat 
tendința ca discuțiile să se. poarte 
superficial. „pe picior", țntre jeșjrea. 
din scliimb și plecarea autobuzului. 
Nimeni nu are nimic d.e ciștigat de 
pe'tirnou desfășurării unei aCtitmi 
formale 1

— Ce alte aspecte ați mai reținut 
cu prilejul discuțiilor individuale ?

— Am desprins concluzii deosebit 
de importante pentru întărirea rolu
lui de conducător politic al organelor 
și organizațiilor de partid in spiritul 
tezelor formulate de secretarul gene
ral al partidului. Minerii din organi
zațiile nr. 1 și 3 din subteran au 
făcut numeroase propuneri de sub
stanță privind mai buna organizare 
a producției si a muncii, dotarea 
tehnică, asigurarea ritmicității trans
portului si multe altele asemănătoare. 
Asupra unor asemenea aspecte ne 
vom concentra acțiunile muncii po- 
litico-organizatorice. pînă cind în 
dreptul fiecăreia vom putea scrie 
cuvîntul : realizat !

numeroase propuneri 
limpede că fiecare in

Propunerile, inițiativele 
capătă conturul faptelor 

concrete
întreprinderea de producție indus

trială pentru construcții căi ferate 
este o unitate reprezentativă pentru 
economia municipiului, care reali-

înalt nivel tehnic, 
caracter de unicat 
națională. Aici, în

zează utilaje de 
multe din ele cu 
pentru economia 
cursul lunii aprilie. în toate, organi
zațiile de bază, precum și intr-o 
plenară a comitetului de partid, a 
fost analizat stadiul discuțiilor indi
viduale. evaluîndu-se rezultatele, tră- 
gîndu-se primele concluzii, luîndu-se 
măsuri care să asigure desfășurarea 
acțiunii în condiții și mai bune. îm
preună cu strungarul Alexandru

VIAȚA
DE «

PARTID

Doboș, secretarul comitetului de 
partid, și cu secretarii unor organi
zații de bază, participăm la citeva 
asemenea analize, avind prilejul să 
consemnăm unele aspecte relevante : 
la organizația nr. 1 turnătorie, apli
carea propunerilor comuniștilor Dio- 
nisie Ban. Peterfy Antal și Dan Ca- 
trinoî privind îmbunătățirea calității 
pieselor turnate a și început să se 
soldeze cu rezultate dintre cele mai 
bune ; la organizația nr. 3. atelierul 
de utilai tehnologic, aplicarea pro
punerii unor comuniști — Aurel Cer- 
ghizan. Gergely Csaba și loan Marin 
— de a se trece la organizarea pro
ducției in trei schimburi s-a mate
rializat în mai buna folosire a utila
jelor. aplatizarea consumului de 
energie electrică și creșterea produc
tivității muncii : la 
confecții metalice, 
aduse de comuniști 
petatele încălcări

. muncii au fost examinate Si t‘u bi
rourile organizațiilor U.T.C.. comite
tele de sindicat, precum și cu șefii 
formațiilor de lucru, determinind 
formarea unui curent de opinie co
lectivă care să asigure un înalt ran
dament in producție ; la organizația 
de bază din cadrul serviciului mcca- 
no-energetic. comuniștii Frank Iosif. 
Vasile Filip. Terezia Ferencz și Ni
colae Pop s-au preocupat îndeosebi 
de aspecte ale întăririi vieții interne 
de partid, ale pregătirii membrilor 
organizației U.T.C. in vederea primi
rii lor în rindurile membrilor parti
dului. au făcut propuneri pentru des
fășurarea unor interesante activități 
cultural-educative ; numeroși comu
niști din toate organizațiile de bază 
s-au oferit să pună umărul la ame
najarea bazei de sport și agrement 
..Popasul pietrarilor" de la Jigodin. 
Acum lucrările sint in plină desfă
șurare.

Așadar, o paletă largă, bogată de 
preocupări. numeroase propuneri 
care prind conturul realizărilor con
crete. Și aceasta deoarece întot
deauna comuniștii îsi însoțesc iniția
tiva cu acțiunea, gindul cu fapta.

Analiza critică si autocritică 
■— cale siqură a perfecționării

Comisia organizatorică a comitetu
lui municipal de partid, din care fac 
parte și numeroși tovarăși din acti
vul de partid, a alcătuit recent o 
sinteză cu privire la probțemele de 
fond ridicate în cadrul discuțiilor 
dividuale. După cum ne spunea 
varășa Maria Oprea, secretar al 
miletului municipal de partid, pro
punerile comuniștilor din cele 233 
organizații de bază din Miercurea- 
Ciuc s-au referit cu precădere la rea
lizarea producției fizice, a planului 
la export, valorificarea superioară a 
materiilor prime, materialelor și 
combustibililor. îmbunătățirea indi
celui de utilizare a fondului de timp. 
La întreprinderea de tractoare, cea 
de confecții, la filatura de lină 
pieptănată au fost făcute și propu
neri de interes mal larg : mai buna 
organizare a transportului în comun, 
întreținerea fondului locativ, parti
ciparea activă la acțiunile de înfru
musețare a localității. Un mare uni
vers de preocupări. Un cimp nelimi
tat de acțiuni concrete.

Atit din constatările făcute cu pri
lejul investigației noastr.e. cit și din 
dezbaterile comisiei organizatorice 
(la care am participat) a reieșit că 
în unele organizații de partid de la 
întreprinderea județeană de produc
ție și prestări servicii, de la secto
rul de exploatare forestieră, de la 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului se manifestă anumite tendințe 
de expediere formală, superficială a 
problemelor, că nu se discută temei
nic despre felul in care membrii de 
partid își îndeplinesc sarcinile trasa
te și respectă prevederile statutare. 
Sprijinul pe care își propun să-l 
acorde membrii comisiei organizato
rice. controlul și îndrumarea din 
partea comitetului municipal de 
partid — asigurate la fata locului, 
în organizațiile de bază, prin parti
ciparea in mai mare măsură la dis
cuțiile individuale — vor conferi, 
fără îndoială, eficientă întregii ac
țiuni. vor face să fie realizat pe de
plin însemnatul rol educativ și mobi
lizator al discuțiilor individuale.

Gh. ATANASIU 
N. ȘANDRU 
corespondentul „Scînteiî

in- 
to- 
co-

Readucînd în discuție unele pro
bleme ce țin de modalitățile de apli
care a acordului global în agricultură, 
în rindurile ce urmează supunem 
atenției cîteva aspecte ce privesc for
mele concrete de organizare a muncii, 
permanentizarea și dimensionarea 
.echipelor de cooperatori, precum și 
conlucrarea între fermele de produc
ție și secțiile de mecanizare.

Potrivit legii, formația de bază în 
organizarea muncii în acord global 
este echipa mixtă de mecanizatori și 
cooperatori, echipa de mecanizatori 
sau echipa de cooperatori. Indiferent 
insă de structura concretă a echipei, 
ea trebuie să se organizeze cu carac
ter permanent, pe sole, tarlale, specii 
si categorii de animale, cel puțin pe 
durata unui ciclu de producție, adică 
pe perioada de la 
lui pentru semă
nat pină la recol
tarea, 
depozitarea 
ducției. Dar 
vedem cum 
respectă aceste 
cerințe in activi
tatea practică a 
unităților agrico
le ce tac 
te din 
agroindus
trial Ciorăști, 
județul Vrancea.

Ca un prim 
fapt pozitiv este 
că în toate uni
tățile din cadrul 
consiliului 
constituite 
menea echipe 
care acționează în 
mod organizat și 
vește lucrarea pămîntului. 
da cea mai concludentă o repre
zintă starea bună de întreținere a 
culturilor, faptul că în tot perimetrul 
acestui consiliu agroindustrial nu în- 
tîlnești măcar o bucată de pămint 
care să nu fie lucrată. Forma con
cretă de alcătuire și de conlucrare în 
cadrul echipei este cea clasică : adică 
in componenta ei intră intre 25 și 35 

' de cooperatori, care acționează grupat 
pe parcursul anului, efectuînd toata 
lucrările pe suprafețele repartizate, 
întrucit o asemenea modalitate con
cretă de organizare si acțiune are atît 
elemente pozitive care pledează pen
tru menținerea ei. dar si unele care, 
dimpotrivă, creează numeroase greu
tăți. ne vom mărgini doar a aprecia 
că în condițiile date din fiecare uni
tate de aici, ea dă totuși unele re
zultate. Nu însă cele mai bune. Pen
tru că. în practicarea acestei forme 
de conlucrare răspunderea pentru ca
litatea si rezultatele muncii este 
totuși prea generală. Pornind .mai 
ales de la aceste neajunsuri legate de 
imposibilitatea de a stabili cu exac
titate aportul fiecărui om la reali
zarea producțiilor, in unele locuri 
s-a apelat la forme mai simple de 
organizare, forme care se pare <•& ar 
putea da rezultate foarte bune în 
condițiile în care s-ar aduce îmbu
nătățirile necesare in conlucrarea 
directă cu mecanizatorii. In ce con
stau aceste modalități ?

In cadrul acestor forme specifice 
de organizare a muncii, echipa de 
cooperatori continuă să aibă rolul de 
bază, numai câ în cadrul ei se con
stituie mai multe nuclee de muncă 
care preiau spre realizare o parte 
strict delimitată din sarcinile de plan

pregătirea terenu-

♦
ale echipei. Practic, membrii echipei 
se constituie în grupuri de cite 5—7 
familii cu care șeful de echipă în
cheie angajamente separate pentru 
lucrarea în acord global a unor părți 
din suprafețele și culturile reparti
zate formației. Constituirea grupuri
lor de cooperatori este lăsată la lati
tudinea oamenilor, cu obligația însă 
ca fiecare grupă să dispună de un 
atelaj, de regulă conducătorul atela
jului fiind si șeful grupei care la ni
velul nucleului respectiv are același 
rol ca șeful de echipă. Așa. bunăoară, 
la ferma nr. 2 a C.A.P. Rimniceni, 
unde 82 de cooperatori acționează in 
cadrul a trei echipe, la nivelul fie
cărei formații sînt organizate cite 5 
grupe de cooperatori. Spre deosebire 
de alte unități, in această cooperati
vă s-a procedat la angajarea în acord

lui. Această formă de organizare și 
retribuire are ca un prim avantaj 
faptul că dă posibilitatea urmăririi 
și comensurării cu mai multă exacti
tate a muncii depuse de fiecare om, 
fapt ce facilitează o mai judicioasă 
repartizare a fondurilor de retribuire, 
adică legarea directă a veniturilor 
oamenilor de munca si rezultatele 
obținute de fiecare. Apoi, in cazul in 
care șeful grupului are de fapt în 
nucleul respectiv rolul pe care îl- are 
șeful de echipă la nivelul întregii 
formații, se înlătură multe din nea
junsurile ce țin de mobilizarea și 
participarea efectivă a oamenilor la 
muncă. Șeful fermei nr. 2. tovarășul 
Tache Șuchea, ne spunea că în sub
unitatea condusă de el nu mai este 
nevoie de nimeni, să se ocupe de mo
bilizarea oamenilor la munca cîmpu-

organizația nr. 7, 
crittcile severe 
cu privire la re
ale disciplinei

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)

a

tre. Asa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului. ..practica noas
tră a demonstrat și demonstrează pe 
deplin că proprietatea socialistă, ca 
proprietate a întregului popor, indi
ferent sub ce formă este — de stat 
sau cooperatistă — întărirea si dez
voltarea ei reprezintă singura cale 
pentru înfăptuirea in viată a prin
cipiilor de echitate si dreptate so
cială. de dezvoltare puternică a for
țelor de producție, de asigurare
bunăstării si independentei fiecărei 
națiuni". Rezultă de aici cu limpe
zime atît concepția partidului nos
tru cu privire la această legitate o- 
biectivă. cit si un întreg program de 
acțiune pentru întărirea permanen
tă a proprietății socialiste si Înde
plinirea consecventă a multiplelor 
sale funcții in progresul multilate
ral al .patriei.

Dezvoltarea accelerată, intensivă a 
economiei naționale amplifică sub 
aspect cantitativ si calitativ obiec
tul proprietății socialiste, iar con
comitent. dezvoltarea si moderniza
rea acestuia creează premisele reale 
pentru noi acumulări necesare re
producției socialiste lărgite si pen
tru resurse sporite destinate ridică
rii bunăstării întregului popor. Toc
mai de aceea. în anii socialismului, 
cu deosebire după Congresul al 
IX-lea al partidului, au crescut sub
stantial dimensiunile proprietății so
cialiste si s-au îmbunătățit continuu 
laturile sale calitative. Relevant este 
faptul că pe baza proprietății so
cialiste avuția națională a crescut 
considerabil de la un. cincinal la al
tul într-un ritm înalt, ajungind la 
circa 5 trilioane lei, din care fon
durile fixe reprezintă peste 3.2 tri
lioane lei. Cea mai mare parte a 
fondurilor fixe au foit create in ul
timii 15—20 ani. in condițiile trans
formării stiintei intr-o forță nemij
locită a producției, ceea ce a asi
gurat și asigură un inalt nivel ca
litativ și parametri tehnico-funcțio- 
nali si economici superiori tuturor 
mijloacelor de muncă.

în actualul cincinal, continuindu-se 
politica de repartizare justă a ve
nitului national pentru fondul de 
consum, circa 70 la sută, și fondul 
de dezvoltare. 30 la sută, vor fi rea
lizate importante programe de in
vestiții si de modernizare, de sis
tematizare a teritoriului și locali-

tăților. ceea ce implică creșterea, 
consolidarea si perfecționarea pro
prietății socialiste.

în acest sens, partidul acordă 
atenție creșterii rolului și întăririi 
proprietății cooperatiste si de stat in 
toate domeniile producției agricole, 
legării mai strinse a veniturilor de 
bază ale întregii tărănimi de sectorul 
socialist al agriculturii. Faptul că 
întreaga agricultură va fi corelată 
si coordonată in mod unitar și ar
monios in cadrul celor două forme 
ale proprietății de stat si cooperatis
te este de natură să determine o ac
tivitate mai eficientă in utilizarea 
întregului potențial material si uman 
al agriculturii, in concordantă cu 
exigentele prezente si de perspectivă 
ale dezvoltării intensive calitative a 
economiei naționale. Aceasta înseam
nă o etapă superioară in perfecțio
narea organizării, planificării si con
ducerii activității întregii agriculturi, 
în condițiile noii revoluții agrare, ale 
modernizării producției agricole.

Pe baza dezvoltării permanente a 
proprietății socialiste, a devenit ne
cesară și posibilă crearea unui cadru 
organizatoric original, unic in felul 
său. pentru participarea tot mai lar
gă. democratică a oamenilor muncii 
la conducerea întregii activități eco- 
nomico-socialc. la gospodărirea efi
cientă a avuției naționale, in cadrul 
mecanismului economic bazat pe au- 
toconducerea muncitorească și auto- 
gestiunea economico-financiară. în 
acest context, proprietatea socialistă 
generează o cerință nouă privind a- 
sigurarea unității dintre interesele 
generale și cele personale ale mem
brilor societății, menită să potențeze 
creșterea contribuției personale la 
dezvoltarea continuă a proprietății 
socialiste, a avuției sociale, la spo
rirea eficientei economice.

Mobilizarea si fructificarea maxi
mă a inițiativei creatoare a oameni
lor muncii pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție în 
perfectă ordine si disciplină la toate 
nivelurile economiei naționale con
stituie o cerință obiectivă decurgînd 
din necesitatea dezvoltării si perfec
ționării proprietății socialiste, pe mă
sură ce procesul revoluționar al fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate avansează pe traiectoria 
creșterii economice intensive, calita
tive. într-un climat de colaborare in
ternațională, de independentă și de 
pace ne planeta noastră.

livrarea și 
pro- 

să 
se

par- 
consiliul

s i n t
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ACORDUL GLOBAL ÎN AGRICULTURĂ
instrument de cointeresare

ce și-a demonstrat de mulți ani eficiența
mai ferm și corect aplicat! (l|)

bine în ce ,pri-
Dova-

global a tuturor celor 22 de culturi 
existente in planul de producție al 
unității, deci nu numai a plantelor 
prăsitoare, ci s! a griului sau orzu
lui. pentru fiecare cultură în parte 
Btabfiindu-se cu exactitate sarcinile 
precise ce revin formațiilor' de coo
peratori. Suprafețele au fost repar
tizate pe echipe, acestora stabilin- 
du-li-se producțiile medii si totale 
pe care trebuie să le obțină, valoarea 
acestora, precum si tarifele de plată 
în bani $i în natură pentru fiecare 
cultură in parte. în cazul de fată, 
angajamentul de acord global se în
cheie doar între șeful fermei și fie
care sef de echipă. Angajarea prac
tică a suprafețelor și culturilor în 
acord global se realizează apoi între 
șeful de echipă și fiecare cooperator 
din cele 5—7 grupe constituite în ca
drul echipei. Dat fiind faptul că per
manentizarea echipelor pe anumite 
suprafețe s-a realizat aici pe o pe
rioadă mai lungă de timp, de regulă 
pe durata unui ciclu de asolament, 
formațiile iau în primire suprafețele 
imediat ce se trece la înființarea noii 
culturi. Atît arăturile, cît și cele
lalte lucrări mecanizate se execută 
numai în prezența cooperatorilor din 
grupul care a angajat suprafața in 
acord global. Din acest mod de con
lucrare a apărut aici si ideea anga
jării tuturor culturilor în acord 
global, stabilindu-se nu numai sar
cinile de producție pentru fiecare 
cultură, ci si tarifele de plată. în 
cazul culturii griului, de exemplu, 
tariful pentru plata muncii coopera
torilor se reduce doar la plata în na
tură. La plantele prăsitoare se aplică 
după caz tarifele de plată in bani si 
natură, sau numai în bani, cum este 
în situația tutunului sau florii-soare-

Aspect de Io Intieprinderea de utilaj minier din Rovinari Foto : E. Dichiseanu

Ca mare producătoare de materii prime și materiale, industria lem
nului are răspunderi sporite in actuala etapă de dezvoltare intensivă a 
economiei românești, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea 
rostită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 6 
mai a.c. Cum înțeleg să răspundă specialiștii Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria lemnului cerințelor formulate de secretarm 
general al partidului față de cercetarea științifică, în general, și în spe
cial a celei de profil pentru ramurile producătoare de materii prime pri
vind sporirea aportului științei la 
moderne ?

promovarea noului, a tehnologiilor

Pădurile — exploatate ști
ințific I De bun mcePut' direc
torul institutului, ing. Florin 
Cristescu. ține să facă o precizare, 
anume că obiectivul cercetării ști
ințifice din industria lemnului il con
stituie valorificarea superioară a în
tregului potențial al pădurii româ
nești, in condițiile conservării si pro
tejării acestei inestimabile bogății a 
patriei noastre. In acest sens, 
răspunderi sporite revin, in pre
zent, cercetării și proiectării de pro
fil. ca urmare a măsurilor inițiate de 
conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
protejarea fondului forestier, prin 
reducerea cotelor de tăieri si schim
bări importante în structura pe specii 
și dimensional-calitativă a recoltări
lor de masă lemnoasă.

Ce schimbări mai însemnate s-au 
produs pină acum în exploatarea lem
nului? Tăierile in arboretele mature, 
îndeosebi de specii valoroase, au scă
zut substantial. Sint antrenate, in 
schimb, in circuitul economic toate 
resursele de lemn ale pădurii, inclu
siv cele provenite din tăierile de 
igienizare, de îngrijire si curățire, 
crăcile si coaja de copac, ponderea 
acestor produse socotite secundare, 
pină nu demult, crescind de Ia 18 la 
sută in 1965 la 39,1 la sută anul 
acesta.

O preocupare deosebită o constituie 
adoptarea de tehnologii care să asi
gure recoltarea si scoaterea lemnului 
subțire, inclusiv a crăcilor si buturi
lor, ceea ce va permite ca. anual, o 
cantitate de circa 100 000 de metri 
cubi de lemn care răminea in pădure 
sau se pierdea prin manipulări să fie 
antrenată în circuitul economic. Lem
nul subțire va reprezenta 44 la sută 
din volumul masei lemnoase ce se va 
da în producție anul acesta. Crește
rea proporției acestuia în ansamblul 
masei lemnoase exploatate presu
pune adaptări ale tehnicilor de lucru, 
atît pentru creșterea productivității 
muncii, cît si pentru evitarea vătă
mărilor aduse pădurii. Care este, in 
acest sens; aportul cercetării si pro
iectării de profil 7

ierea și secționarea lemnului subțire. 
Modelul experimental a si fost reali
zat. omologarea produsului urmind 
să se facă oină la finele acestei luni. 
De curînd s-a trecut si la asimilarea 
unui tocător mobil montat pe tracto
rul forestier TAF-650 pentru mărun- 
țirea, chiar la locul de recoltare, a

In cursa fiabilității spori-
Unele dintre mașinile proiecta

te de institut rețin atenția 
unor publicații de specialitate de 
peste hotare pentru performanțele 
lor comparabile cu cele mai bune 
realizări de pe plan mondial. Este 
bunăoară cazul ferăstrăului mecanic 
FM-60, foarte solicitat la export.

Ceea ce țin să precizeze specialiștii 
institutului este însă că principala 
problemă constă actualmente in men
ținerea fiabilității mașinilor produse 
și după intrarea lor în fabricația de 
serie. Ce-i drept, este mai veche 
obligația profesională a cercetătorilor 
de a urmări afirmarea, adică lansa*

ȘTIINȚA'5!
- puternic 
angajată 

în soluționarea 
problemelor 
producției!

Mașini ușoare pentru 
„cenușăresele" pădurii. In 
prezent, se află în curs de realizare 
un ferestrău mecanic ușor pentru tă-

crăcilor, virfurilor si resturilor de 
exploatare, masă lemnoasă ce rămi- 
nea nevalorificatâ în pădure. Tot
odată. se depun eforturi vizînd mo
dernizarea sistemei de mașini desti
nate încărcării, transportului și des
cărcării lemnului, astfel incit scoate
rea din parchete a arborilor să nu 
mai prejudicieze nici pădurea si nici 
mediul înconjurător. In prezent, ge 
află in curș de extindere în produc
ție o tehnologie de exploatare, trans
port și prelucrare a lemnului subțire, 
care asigură atît valorificarea inte
grală a masei lemnoase, cît si folo
sirea la întreaga capacitate a mij
loacelor de transport.

Recent, s-a trecut si la executarea 
unui nou tractor cu braț și clește 
acționate hidraulic pentru colectarea 
lemnului în condiții variate de relief, 
în curs de realizare este si un moto- 
troliu cu comandă prin radio, a cărui 
lansare în fabricație este prevăzută 
pentru săptămînile următoare. De 
cîteva luni a început și fabricația de 
serie a unor funiculare mai eficiente, 
cu grup de acționare în stația de jos.

lul. acest lucru făcîndu-1, cu rezultate 
incomparabil mai bune, cei 15 șefi de 
grupă. Sistemul în sine vine să dea, 
totodată, un răspuns indirect la 
mult discutata problemă a principa
lului neajuns care îl prezintă apli
carea acordului global pe individ sau 
familie, și anume acela ce provoacă 
mari greutăți la transportul produc
ției, întrucit fiecare om are pe bună 
dreptate pretenția să i se măsoare 
cu exactitate producția obținută, 
lucru greu de realizat în practică. în 
cazul de față, grupa de cooperatori 
își transportă producția cu atelajul 
de care dispune, măsurarea ei fă- 
cîndu-se fie direct în bazele de re
cepție, fie la cîntarul din incinta 
cooperativei agricole.

Insistînd asupra acestei forme de 
conlucrare, am făcut nu atît pentru 
a o recomanda drept model de or
ganizare ce ar trebui generalizat in 
toate unitățile cu condiții asemănă
toare pentru că nici nu sînt sufi
ciente argumente pentru a-i dovedi 
superioritatea. Considerăm însă că 
factorii răspunzători ar trebui să 
studieze cu mai multă atenție aceas
tă modalitate de organizare a mun
cii spre a valorifica acele elemente 
care ar putea constitui puncte de 
pornire în aplicarea unor măsuri de 
îmbunătățire a actualelor forme 
concrete de organizare a muncii m 
acord global în unitățile noăstre 
agricole. Pentru că echipa. în for
ma concretă in care acționează ea 
în multe unități agricole, nu răs
punde totuși multora dintre sarci
nile expres prevăzute în actul legis
lativ care reglementează organizarea 
și retribuirea muncii în agricultura 
noastră cooperatistă.

Din capul locului trebuie arătat că 
multe din neajunsurile in organiza
rea acordului global la nivelul echi
pelor se datorează modului defec
tuos în care, se realizează practic 
conlucrarea intre cei care participă . 
direct la realizarea producției : me
canizatorii și cooperatorii. Deșt le
gea prevede eu toată claritatea că 
veriga de bază a organizării muncii 
în agricultura cooperatistă o consti
tuie echipa mixtă de mecanizatori 
și cooperatori, în activitatea practică 
a unităților din cadrul consiliului 
agroindustrial Ciorăști această for
mă superioară de conlucrare nu e- 
xistă nici măcar pe hirtie. Din mo
tive care se datorează mai ales unor 
deficiențe de ordin organizatoric 
funcțiile care realizează integrarea 
secției de mecanizare la nivelul ve
rigilor de bază s-au îndepărtat tot 
mai mult de activitatea echipelor și 
fermelor vegetale. manifestîndu-se 
la acele niveluri de decizie care nu 
au tocmai o legătură directă cu sola 
sau tarlaua cultivată cu griu ori po
rumb. Am putea spune că din acest 
punct de vedere al conlucrării din-

tre mecanizatori și cooperatori se în
registrează chiar o dare serioasă 
înapoi față de perioada de început 
a aplicării acordului global, cind 
intr-un fel sau altul se realiza o in
tegrare eficientă a mecanizatorilor 
în cadrul echipelor organizate la ni
velul fiecărei ferme vegetale in par
te. Desigur, este greu, dacă nu im
posibil ca fiecărei echipe de coope
ratori să i se repartizeze baza teh
nică și numărul de mecanizatori 
care să execute toate lucrările pre
văzute în planul de producție al 
formației respective. Dar în activi
tatea practică de acum s-a mers 
pînă acolo îneît nici măcar nu se 
constituie formații de mecanizare la 
nivelul fermelor vegetale. Interpre- 
tîndu-se în mod greșit și păgubitor 
o anumită prevedere din actul nor

mativ care re
glementează or
ganizarea acordu
lui global in uni
tățile S.M.A.. s-a 
ajuns la situația 
ca șefii de fermă 
(ca să nu mai 
vorbim de șefii 
de echipă), adică 
tocmai principalii 
factori răspunză
tori de realizarea 
producției, să nu 
mai aibă nici o 
putere de decizie 
asupra mecaniza
torilor. întrucit la 
această dată nu 
există nici un act 
care să stabileas
că modalitățile sl 
condițiile de con

lucrare între ei. Șefii secțiilor de me
canizare nici nu mai încheie contract 
de acord global cu șefii de fermă 
cum este normal, ci numai cu con
ducerea cooperativei si a stațiunii de 
mecanizare.

Am încercat să deslușim care anu
me sînt cauzele care duc la un ase
menea formalism în soluționarea 
unei probleme pe care o socotim ca
pitală pentru buna desfășurare a 
procesului de producție in agricul
tură. In locul unui răspuns concret 
și rațional, cel mai adesea ni s-au 
prezentat niște hirtii prin care se 
justifică de fapt ceea ce nu poate 
și nu trebuie să se justifice : elu
darea unor prevederi clare ale legii, 
a unor cerințe esențiale pentru des
fășurarea normală a activității agri
cole. în același timp s-a încetățenit 
tot mai mult ideea greșită că în ac
tualele 
posibilă organizarea de formații de 
mecanizare la nivelul fermelor ve
getale întrucit pe parcursul desfășu
rării. activității apar multe situații 
neprevăzute care obligă la concen
trarea mijloacelor mecanizate pe a- 
numite puncte de lucru. Cînd cerin
țele producției impun o asemenea 
întrajutorare, este absolut normal să 
se procedeze astfel. Dar acestea sint 
doar situații de forță majoră și ele 
nu au caracter permanent, iar după 
cite știm există (în mod sigur exis
tau cu ani în urmă) reglementări 
clare cu privire la condițiile (nu nu
mai tehnice, ci și economico-finan- 
ciare) în care se realizează o aseme
nea conlucrare. Dimensiunea ei nu 
trebuie să depășească, ceea ce poate 
fi apreciat drept firfesc și obliga
toriu in același timp. Pentru că în
seși actele normative care au stat 
la baza organizării activității agri
cole pe ferme au avut ca principal 
criteriu folosirea integrală și rațio
nală a tractoarelor, a celorlalte mij
loace mecanice. Cum este oare po
sibil ca după atiția ani de conlucra
re într-un asemenea cadru organi
zatoric; acum să se socotească nea- 
decvat ceea ce pînă mai ieri sa 

modernă' da

condiții de dotare nu este

decvât 
aprecia a fi o formă 
organizare a producției și a muncii? 
Șixde fapt și este. Iar pentru a se 
convinge de acest lucru factorii răs
punzători din unitățile 
aici nici nu ar trebui să iasă din ho
tarul consiliului agroindustrial, cl 
să se oprească la I.A.S. Măicănești 
și să vadă de ce acolo e posibil, iar 
la ei, nu. Cum însă aspectele întîl- 
nite aici nu par a fi chiar singulare, 
considerăm că este de datoria orga
nelor agricole să analizeze cu toată 
seriozitatea aceste probleme și să 
dispună măsuri care să aducă 1’’ 
crurile la situația normală.

agricole de

Iosif POP 
Dan DRĂGULESCU

Concret, cum se acționează ? îm
preună cu centrala industrială de 
profil, s-au stabilit teme vizînd ur
mărirea fiabilității utilajelor si mo
dernizarea acestora. Iată si un exem
plu de strictă actualitate, în acest 
sens. De la întreprinderea „Metrom" 
din Brașov, care execută unul din 
noile tipuri de ferăstraie mecanice 
pentru tăierea și secționarea lemnu
lui, se iau cîteva exemplare din fie
care lot produs. După ce acestea se 
supun la încercări temeinice pe stan
durile de probă ale filialei brașovene 
a institutului, uzina producătoare 
este sesizată operativ, de fiecare dată 
cind se constată că performantele se 
situează sub cele prevăzute în docu
mentația de execuție.

neficiarului se impune cu stringență 
deoarece suit foarte frecvente cazu
rile cind. o dată ajunse la centrele 
de . sortare și preindustrializare. un 
profil, un motor, un întreg suban- 
samblu nu se potrivesc, atunci cind 
trebuie să-și ocupe locul desemnat in 
complexele linii tehnologice. In con
secință, cu manoperă multă si deci 
cu costuri suplimentare, pe șantier 
este nevoie să se recurgă la „ajus
tări". Iar cînd acestea nu se fac. în
seamnă, pur și simplu, că se abando
nează noua tehnologie și se rămîne 
tot la stadiul artizanal de lucru. De 
aceea. în uzinele producătoare tre
buie neapărat efectuate probele me
canice înainte de livrarea utilajelor..

ÎN ATENȚIA CERCETĂTORILOR

Valorificarea integrală
a resurselor

forestiere
rea în fabricație a unui nou produs 
și urmărirea comportării lui în pro
ducție, spre a-i aduce îmbunătățiri, 
în realitate însă, specialiștii din do
meniul „concepției" de utilaje fores
tiere recunosc că. asaltați de alte pro
bleme stringente, uită deseori această 
obligație. Desigur că o bună garanție 
de realizare a unor mașini fiabile, la 
nivelul prototipului, este ca însuși 
institutul să asigure fabricarea aces
tora. Așa s-a si intîmplat în cazul 
instalației de secționat lemn subțire. 
Baza de producție industrială a insti
tutului nu are însă, nici pe departe, 
capacitatea de a se proceda la fel si 
în cazul altor instalații mult mai 
mari și mai complexe. De aceea, mi
siunea cercetătorilor este să-și adu
că sprijinul în întreprinderile produ
cătoare de utilaje, astfel incit noile 
mașini să nu-și scadă cu nimic per
formanțele.

— Sîntem hotărîți să veghem cu 
mai multă exigență ca nici un rabat 
de calitate să nu mai apară, pe par
curs, în realizarea producției de se
rie, ne spune dr. ing. Ion Olteanu.

Mai multă exigență la re- 
cepționarea utilajelor I Tot 
împreună cu centrala industrială de 
resort, institutul a elaborat și un pro
gram privind urmărirea comportării 
în exploatare a utilajelor din liniile 
de sortare și preindustrializare a 
lemnului, către care se transferă o 
serie de operații efectuate pînă nu 
de mult în pădure. în viitor, nici un 
utilaj proiectat de institut nu va mai 
fi acceptat dacă nu răspunde la co
menzi. conform documentației tehni
ce. Probleme deosebite ridică, în pre
zent, acționările hidraulice, dar si 
otelurile folosite in construcția utila
jelor forestiere, a căror principală 
însușire se cuvine să fie robustețea, 
garanție a fiabilității lor vară-iarnă. 
acolo unde lucrează, adică în aer 
liber.

— De o atenție aparte trebuie să« 
se bucure verificarea efectuării pro
belor mecanice a utilajelor, in uzinele 
producătoare, ne spune ing. Ovidiu 
Crețu.

Un asemenea control din partea be

O eficientă rampă de 
Jansare a noului. Dintre ac
țiunile recent organizate de centrala 
de exploatare a lemnului si de insti
tut pentru promovarea mai rapidă a 
noilor soluții retine atenția o consfă
tuire care a avut loc în această pri
măvară la întreprinderile forestiere 
de exploatare si transport din Baia 
Mare si Bistrița. La manifestare au 
participat reprezentanți ai tuturor 
I.F.E.T.-urilor din țară. Specialiști 
din întreprinderi si din institut au 
prezentat cele mai noi tehnologii și 
echipamente de exploatare permițînd 
valorificarea, practic, integrală a ma
sei lemnoase. S-au făcut demonstra
ții practice cu prototipurile celor mai 
noi utilaje, spre a cîștiga interesul si 
încrederea potențialilor beneficiari. 
Apoi, în cadrul consfătuirii s-a 
elaborat un program de măsuri 
concrete privind introducerea de noi 
tehnologii și utilaje, în scopul va
lorificării superioare a masei lem
noase.

De notat că primul punct de pe 
ordinea de zi a fiecărei manifestări 
de acest gen va fi trecerea in revistă 
a modului cum s-au aplicat măsurile 
de introducere a modernizărilor de
cise prin programul adoptat la con
sfătuirea precedentă.

Specialiștii din unitatea bucu- 
reșteană de cercetare si proiectare 
s-au gîndit insă și la alte modalități 
de popularizare a noului. Este cazul, v 
bunăoară, a „Caietelor selective", 
editate trimestrial de institut, în care 
se prezintă soluțiile noi elaborate 
de acesta, dar și de către întreprin
derile de profil. Există deci grăitoare 
dovezi asupra modului responsabil in 
care cercetătorii și proiectariții 
străduiesc să asigure extinderea 
mai rapidă in producție a noului
menit să asigure valorificarea supe
rioară. integrală a lemnului, chiar 
din pădure, de la locul în care se mai 
produce încă risipă de masă lem
noasă.

se 
cit

Ioana DABU
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In Expunerea cu privire la unele probleme ale con

ducerii activității economico-sociale, ale muncii ideo
logice și politico-educative, precum și ale situației 
internaționale, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
subliniat in mod deosebit cerința ridicării nivelului teh
nic și calitativ al produselor, a afirmării și sporirii 
prestigiului mărcii fabricii.

Pe piețele externe capătă o frecvență din ce in 
ce mai mare solicitările de produse o căror calitate 
nu este numai verificată, controlată, ci este și asigu
rată. Cu alte cuvinte, producătorul trebuie să facă 
dovada capabilității procesului său de fabricație, a 
capacității de a produce in mod constant bunuri a 
căror calitate satisface pe cumpărător, acesta din 
urmă verificînd și omologind atit produsul, cit și pro
cesul de producție sau chiar intreprinaerea care il 
realizează. Pentru a face față acestor cerințe, în

ultimul timp s-a afirmat o metodă modernă de con
ducere a producției, cunoscută sub denumirea de 
„sistemul de asigurare o calității", care, prin an
samblul procedurilor sale îndreptate spre prevenirea 
defectelor și garantarea stabilității procesului de 
producție, oferă certitudinea fabricării unor produse 
la nivelul calitativ necesar. Practic, în relațiile co
merciale internaționale, omologarea unei întreprinderi 
producătoare înseamnă, de fapt, omologarea siste
mului de asigurare a calității de care aceasta dispune, 
lată de ce în cadrul dezbaterii pe tema îmbunătă
țirii continue a calității și a creșterii prestigiului mărcii 
fabricii, organizată cu sprijinul Comitetului de partid 
al sectorului 2 din Capitdlă (a cărei primă parte a 
fost publicată în ziarul „Scînteia" din 1 iunie a.c.), 
un loc important l-a ocupat problema implementării 
pe o scară tot mai largă in intreprinderile din țara 
noastră a unor sisteme de asigurare a calității.

Cum poate fi 
optimizat raportul 
costuri-calitate ?
Red : Cum se realizează conexiu

nea metodelor moderne de asigu
rare a calității in mecanismul auto- 
canducerii și autogestiunii întreprin
derii 2

Ins. Radu Călărașu, set serviciu 
C.T.C.-laboratoare la Întreprinde
rea „Electronica" : Un asemenea sis
tem ne-am străduit să îl imple
mentăm și în întreprinderea noastră, 
începind din anul 1978, in scopul de
clarat al creșterii calității și in spe
cial a fiabilității produselor fabri
cate. Rolul sistemului este de a or-

Alexandrn Moșulef, inginer-șef cu 
pregătirea fabricației la întreprinde
rea de pompe București : De anul 
trecut, de cînd întreprinderea noas
tră realizează și produse pentru e- 
nerget.ica nucleară, putem spune că. 
într-adevăr. fiecare este implicat in 
problema asigurării calității, fiecare 
își cunoaște foarte clar sarcinile. 
Pentru noi este de acum limpede : 
producția și calitatea se realizează 
concomitent, in fiecare fază tehno
logică și nu așa cum se considera 
înainte că produsele se verifică după 
ce au fost fabricate. Iar această a- 
bordare trebuie să se generali
zeze. Prin această prismă se poa
te chiar afirma că actele nor
mative în vigoare oferă cadrul 
și soluțiile pentru realizarea unor 
produse de înalt nivel calitativ. 
Este mal puțin costisitor si mai

Ing. loan Roman : Problema ter
minologiei folosite în domeniul ca
lității este, într-adevăr, esențială. 
Nu înțelegem cu toții același lucru 
despre fiecare noțiune, este absolut 
nevoie de un standard de stat pe 
această linie. Pornindu-se de la ce
rința subliniată de conducerea parti
dului privind alinierea la standarde
le internaționale, și la noi in tară 
a fost elaborat un proiect de stan
dard de terminologie. în consens cu 
standardul international. Inspecto
ratul General de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor l-a avizat favo
rabil. totuși el nu a primit încă un 
caracter normativ.

Fizician Doina Didiv, director teh
nic al întreprinderii de piese radio 
și semiconductor! Băneasa : între
prinderea noastră se află intr-un 
stadiu avansat de implementare

mai bună soluție. La noî. trebuie 
neapărat să realizezi obiectivul pre
pus — altminteri cheltuielile sînt 
foarte greu de decontat. De aceea, 
și soluțiile propuse sint uneori la 
limita minimei rezistențe, insufi
cient de îndrăznețe, necompetitive, 
în al doilea rina, in lume se obiș
nuiește ca o problemă să fie dată 
simultan spre rezolvare la două co
lective, urmînd a se aplica varianta

Atribuții noi 
in tipare 

vechi ?
Red. : Din dezbatere s-a desprins 

că implementarea unor sisteme de 
asigurare și control al calității

producției in domeniul asigurării 
calității. într-o viziune fundamental 
nouă. Or toate acestea nu se pot 
realiza complet și eficient intr-o 
schemă rigidă de posturi.

Ing. Traian Cănescu : Consider 
că aplicarea efectivă a metodo
logiei la care s-a referit tova
rășul Roman ar determina un salt 
calitativ în toate întreprinderile. 
Dar orice inițiativă in această

Fizician Doina Didiv : în reali
zarea completă a sistemului de 
asigurare a calității ne-am lovit 
mai intii de faptul că organigrama 
nu a permis organizarea unui com
partiment separat de asigurare a 
calității. Apoi, trebuia să găsim 11 
ingineri disponibili, oameni foarte 
bine pregătiți, specialiști in toate do
meniile, capabili să dea sfaturi teh
nologilor. Dar care secție dă cei 
mai buni oameni la C.T.C. ? Pentru

dona acțiunile colective indreptate 
spre obținerea unui auumit nivel de 
calitate, de a mobiliza in direcții 
precise toti factorii din întreprindere 
și — foarte important — de a veni 
în intimpinarea realizării unui ra
port optim între cost si calitate. 
Tindem in continuare să ordonăm 
procesul tehnologic, să realizăm 
controlul proiectării tehnologiei, să 
îmbunătățim transmiterea informa
țiilor. Sistemul de asigurare a cali
tății se poate asemăna cu rădăcina 
unui copac : se ramifică pe măsură 
ce pătrunde mai adine in structura 
procesului de producție, dar ofe
ră mai multă stabilitate, mai multă 
siguranță. Avem încă multe de fă
cut. mai cu seamă la capetele sis
temului — relațiile cu furnizorii, cu 
utilizatorii, acțiunea de feed-back 
și asigurarea calității proiectelor. 
Rezultatele de pină acum sint un 
imbold in a persevera : potrivit da
telor furnizate de gestiunea calită
ții, costurile calității se apropie, de 
optim, iar in privința nivelului teh
nic și calitativ al produselor dis
punem de toate condițiile pentru a 
ne menține la nivel mondial cu pro
dusele pe care le fabricăm.

Ing. loan Popp, șeful comparti
mentului de asigurare și control al 
calității din Cențrala industrială de 
electronică și tehnică de calcul : în 
toate intreprinderile din centrala 
noastră se urmărește implementarea 
unor sisteme de asigurare a cali
tății. au fost luate numeroase mă
suri organizatorice în aoest sens. 
Am înființat si un centru metodolo
gic al calității, pentru instruirea 
personalului de conducere și de 
execuție. La o primă acțiune de pre
gătire. care a avut loc în iarnă, au 
participat conducătorii calității și 
șefii serviciilor de organizare din 
unitățile centralei. La următoarea 
acțiune, din luna iunie, vor participa 
inginerii-șefi cu pregătirea fabrica
ției, contabilii-șefi și șefii unor 
secții de producție. începind de 
anul viitor vom avea instruiri tri
mestriale și chiar lunare in cadrul 
centrului metodologic, pentru a cu
prinde toate cadrele de conducere, 
astfel incit fiecare să înțeleagă exact 
ce are de făcut, cum poate fi obți
nută o eficiență maximă prin apli
carea sistemului de asigurare a ca
lității.

Experiențe bune, 
care trebuie 

cunoscute 
și generalizate

Red : Care sint premisele organi
zării sistemelor de asigurare a cali
tății șl ce învățăminte se desprind 
din experiența acumulată pină in 
prezent ?

Ing. loan Roman, inspector gene
ral in Inspectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calității Produse
lor : Construirea centralei nuclea- 
roelectriee de la Cernavodă a adus, 
pe lingă alte elemente certe de pro
gres tehnic, tehnologic și calitativ, 
marele avantaj al introducerii unor 
sisteme de asigurare a calității în 
toate unitățile furnizoare de uti
laje și componente, care au trebuit 
să se organizeze in acest sens. S-a 
început cu Manualul de asigurare a 
calității — documentul de căpătii al 
sistemului. în toate întreprinderile 
din tară, utilajele și componentele 
pentru aoest obiectiv se realizează 
intr-un sever regim de asigurare a 
calității. De asemenea, sistemul de 
asigurare a calității se aplică în
tr-o serie de ramuri de vîrf, cum sint 
Industria aviatică, electronica, apara
tura electrică de măsură și control. 
Așadar, sistemul a pătruns adine in 
economie si foarte multi specialiști, 
cadre de conducere au înțeles con
cepția și sensul lui.

Octavian Chirilă. inginer-sef al 
întreprinderii de mecanică fină : Și 
noi ne-am confruntat cu sistemul 
de asigurare a calității, utilizarea 
lui pentru produsele destinate cen
tralei nuclearoelectrice a fost o școa
lă. in sensul că multi oameni au 
început să-și pună o serie de în
trebări. să caute noi soluții pen
tru asigurarea calității întregii pro
ducții. Ne lovim in continuare de 
insuficiența aparaturii dc măsură și 
control adecvate fiecărei operațiuni 
tehnologice in parte. Aici se pare 
că este vorba de anumite investiții, 
nu foarte mari, dar care sint tot
deauna la sfîrșitul listei de dotări 
și primele la care se renunță cind 
se operează reduceri de fonduri. Or. 
problema este foarte importantă, 
utilajul in valoare de cîteva milioa
ne nu poate funcționa corespunză
tor. procesul tehnologic nu poate fi 
condus in regim optim dacă munci
torul care îl deservește nu dispune 
de aparatul de măsură adecvat.

Competitivitatea produselor
în relație directă

întreprinderea de mecanică fină: export direct in peste30 de țări — un argument pentru prestigiul 
mărcii fabricii — I.M.F, Foto : S. Cristian

a putea demara, totuși, pentru a 
rescrie și regîndi toate documentele 
privind tehnologia de execuție și 
control, am găsit o formulă — cel 
mai bun tehnolog a primit și atri- 
buțiuni 
dar, evident, aceasta 
radical 
der că 
soluție

de asigurare a calității — 
nu rezolvă 

și definitiv problema. Consi- 
trebuie neapărat găsită o 
organizatorică adecvată.

Cum este
recunoscută funcția 

calității 
in activitatea 
de conducere

potrivit să acționăm pentru respec
tarea reglementărilor in vigoare, 
pentru introducerea unei ferme dis
cipline la toate locurile de muncă, 
decit să introducem o serie de pro
ceduri copiind mecanic sistemele al
tora, care pretind numeroase „hirtii". 
Accentuez, toate reglementările 
noastre actuale — cu privire la 
recepția materialelor, la sarcinile 
muncitorului și ale maistrului, la 
obligațiile controlului de calitate pe 
flux etc. — constituie aproape un 
manual de asigurare a calității, chiar 
dacă nu se numește așa.

Dr. ing. Ulrich Wiener, șef de 
secție la Institutul național de me
trologie : Sînt de acord că ar exis
ta pericolul să preluăm mecanic 
sisteme aplicate de alții, dar ideea 
nu este aceea de a întocmi mai 
multe hirtii. ci de a construi un me
canism care să rezolve unitar toate 
problemele calității, pornind de la 
proiectare și pină la comportarea 
in exploatare a produsului. Cu atit 
mai mult cu cit clienții externi so
licită garanții asupra modului de 
organizare a asigurării calității. Deci, 
pentru a fi competitivi și a cîștiga 
o anumită piață trebuie să oferim 
aceste garanții la un nivel mai 
dicat decît firmele concurente.

O necesară

ri-

a sistemului de asigurare a calită
ții. Nu se poate spune că am bor- 
nit de la zero, unele elemente im
portante — ca. de exemplu, con
trolul fiabilității — se realizau de 
mai multă vreme. De la început 
fabricile au fost bine organizate, s-a 
înfăptuit unirea compartimentului 
de proiectare cu secțiile de produc" 
ție. Fiecare' secție a devenit o fa
brică in care se realizează și pro
iectare, și producție, iar in prezent 
sistemul de contracte de acord glo
bal tine seama de ambele activi
tăți. stimulînd creativitatea colecti
velor. realizarea unor produse com
petitive. Cu toate acestea, imple
mentarea sistemului de asigurare a 
calității a presupus o modificare 
radicală a întregii concepții despre 
producție, a organizării tehnologice 
a acesteia. A trebuit să facem mo
dificări serioase în fluxurile de fa
bricație. multe atribuțiuni de ser
viciu se schimbă, de unde si o anu
mită rezistentă. împotrivire față de 
nou. Iar aceasta s-a manifestat nu 
atit la nivelul conducerii, cit la cel 
al execuției nemijlocite : mai intii. 
tehnologii — obligați să revadă 
toate tehnologiile aplicate sau in 
curs de aplicare ; apoi — maiștrii, 
ale căror atribuțiuni. în noul sis
tem. sint mult mai complexe si. în 
cele din urmă, chiar unii munci
tori. intrucît răspund
calitatea produsului sau a piesei 
care le-a ieșit din mină. într-adevăr, 
se schimbă totul. Dar această schim
bare pornește de la punctul de ve
dere al beneficiarilor noștri. Ei 
ne-au obligat să realizăm produse 
la un înalt nivel tehnic. în condiții 
de fiabilitate ridicată, peste ceea ce 
realizam în trecut. Iar aceasta nu 
se putea face decit schimbînd opti
ca vizavi de calitate, acționind cu 
hotărire pentru 
mului

Ing. 
nic al 
taj“ : 
buie 
tare i 
lizate 
poate impune o marcă românească 
dacă nu se pornește de la un proiect 
bun. Pe plan internațional există 
utile experiențe pentru optimizarea 
proiectării. în primul rind. se ac
ceptă riscul in cercetare, se porneș
te de la ideea că. dacă problema 
pusă este foarte grea, s-ar putea să 
nu se reușească să se găsească cea

nominal de

schimbare de optică
Red : Așadar, este certă utilitatea 

extinderii pe scară largă a unor sis
teme de asigurare a calității. De ce, 
totuși, se acționează atit de lent in 
această direcție 2 Ce ar trebui făcut 
pentru accelerarea procesului 2

Ing. Radu Călărașu : Problemele 
sînt legate in primul rind de faptul 
că se vorbește despre sisteme de a- 
sigurare a calității fără a exista o 
idee clară, precisă asupra sensului 
noțiunii. Sint chiar unii specialiști 
care consideră că sistemul ar trebui 
să fie același la toate întreprinderi
le. indiferent dacă fabrică aparatură 
nucleară ori chibrituri. Or. pentru 
extinderea sa viabilă (si eficientă, 
trebuie intii să-l definim, să ve
dem ce funcții este chemat 
deplinească. să-i creăm un 
organizatoric flexibil, adaptat 
fiilor și cerințelor dc calitate 
fiecare grup de produse.

să în- 
cadru 

condi- 
pentru

mai bună. Din păcate, noi nu putem 
recurge la asemenea modalitate, per
sonalul de cercetare-proiectare este 
și așa redus fată de numărul mare 
de produse noi pe care le asimilăm 
în întreprindere. .Trebuie să respec
tăm o cifră fixă, primită prin orga
nigramă, ceea ce ne împiedică să 
realizăm colective de proiectare su
ficient de puternice.

Dr. ing. Ulrich Wiener : Activita
tea de cercetare-proiectare sau de 
inginerie tehnologică se încheie cu 
un nou produs, care este apoi omo
logat. Omologarea este o acțiune de 
mare răspundere, cu o importantă 
indiscutabilă în întreaga strategie a 
calității. Totuși, in prezent nu exis
tă un act normativ care să regle
menteze unitar pe economie modul 
cum trebuie realizată omologarea, 
cine răspunde de aceasta. Deocam
dată. în domeniul respectiv există 
ordine ale miniștrilor, -un ordin al 
Comitetului Național pentru Știință 
și Tehnologie, dar problema răspun
derii pentru omologare nu este încă 
rezolvată în mod unitar. De altfel, 
în general, deși tara 
o fermă politică a 
strategie a calității, 
pină reale dificultăți 
mentarea unor metode 
conducere și asigurare a calității 
din cauza unor 
rigide, invechite

noastră are 
calității, o 
se intîm- 
în imple- 

moderne de

scheme de posturi 
din intreprinderi.

supte, adecvate condițiilor de pro
ducție ale fiecărei unități apare ca o 
necesitate. Dar cine elaborează stra
tegia calității in intreprinderi ? Care 
este rolul compartimentelor de con
trol al calității intr-un asemenea sis
tem modern de organizare și condu
cere a activității productive 2

Ing. Radu Călărașu : Problema ca
lității este a intregii intreprinderi. a 
întregului colectiv, nu numai a unui 
singur compartiment al său. Pentru 
a putea acoperi intreaga arie de ac
tivități. de la recepția 
pină la controlul 
transport, cu care se livrează pro
dusele. in unitatea noastră, in cadrul 
serviciului C.T.C. au fost incluse 
laboratoare de măsurări și încercări 
de fiabilitate, de supracontrol final. 
Răspunzind cerințelor asigurării ca
lității, serviciul cuprinde cele trei 
compartimente : de ..asigurare a ca
lității" — creierul întregului sistem, 
de „control al calității", suprapus în
sărcinărilor „clasice" ale C.T.C.-ului 
și de „metrologie". Acest din urmă 
compartiment are un rol esențial, 
intrucit iși spune cuvintul încă de 
Ia omologarea tehnologiilor și a pro
duselor. precizind tehnologiile de 
măsurare, aparatura necesară si 
controlind utilizarea acestora pe în
tregul flux de fabricație.

Ing. loan Roman : încă din mai 
1986. biroul executiv al Inspectora
tului General de Stat pentru Contro
lul Calității Produselor a aprobat 
sistemul de organizare a comparti
mentului C.T.C. ne opt activi
tăți distincte, corespunzător func
țiilor unui sistem de asigurare 
a calității. A fost un pas înainte în 
încercarea de a introduce asigurarea 
calității în toate unitățile, fie că au 
trei controlori, fie că au 300. Acum, 
cel puțin scriptic, în fiecare unitate 
sînt acoperite funcțiile asigurării ca
lității. Drumul care mai rămîne de 
parcurs este însă foarte lung, iar 
obstacolele depășesc, deocamdată, 
posibilitățile de a se acționa mai 
viguros în această direcție.

Red. : Care sint 
ales, ce trebuie 
înlăturate 2

Dr. ing. Ulrich 
Iul obstacol il reprezintă reglemen
tările referitoare la organigrama în
treprinderii, ce datează de 15 ani. La 
vremea respectivă, reglementările au 
corespuns, au avut un efect pozi
tiv, dar 
rințe noi, 
gestiune, 
calitative 
ale activității 
C.T.C.-ul a fost gindit ca un corp 
de inspectori ai calității și atit. 
Astăzi cerem acestui compartiment 
să aibă un sector de concepție de 
inginerie a calității, să realizeze un 
manual al calității, să îndeplinească 
o serie de atribuții de conducere a

materialelor 
mijloacelor de

obstacolele și, mai 
făcut pentru a fi

Wiener : Principa-

in timp au apărut ce- 
îndeosebi legate de auto- 
de accentuarea laturilor 
și de eficiență economică 

productive. Inițial,

privință este blocată, sufocată de 
numărul fix. și așa redus, al perso
nalului care se ocupă de calitate. 
Nu trebuie să fiu înțeles greșit. In 
multe cazuri ar trebui realizată doar 
o redistribuire intre compartimente 
a personalului și este posibil ca pe 
această cale să se obțină o creștere 
a productivității muncii care, pe an
samblu, să conducă chiar la redu
cerea numărului total al personalu
lui. Această problemă nu se referă 
doar la compartimentul C.T.C., sînt 
și alte categorii de personal pentru 
care rigiditatea actuală a schemei 
reprezintă o frînă în ridicarea pro
ductivității muncii, in solutionarea 
unor probleme de creștere a eficien
tei economice. Mă gindesc, de pildă, 
la personalul din informatică, a că
rui creștere numerică poate să asi
gure o reducere mai semnificativă 
în unele compartimente funcționale.

Ing. Traian Mihu, director tehnic al 
întreprinderii de calculatoare Bucu
rești : Se simte necesitatea unei 
schimbări de optică in domeniul 
calității ; această problemă trebuie 
situată in centrul atenției, iar per
sonalul implicat in asigurarea cali
tății să ; ::___
ductiv, pentru că. în fond, procesul 
de asigurare a calității face parte 
din tehnologia de fabricație. Sint 
întru totul de acord cu tovarășii 
Wiener și Cănescu. Dar problema 
nu se reduce la numărul oamenilor, 
ci se referă și la calitatea lor. Prac
tica de a pune Ia C.T.C. muncitori 
și specialiști din producție, chiar 
dacă sînt oameni cu experiență, este 
greșită. Pentru a fi un bun contro
lor de calitate nu este suficient să 
cunoști foarte bine „secretele" pro
cesului de fabricație, ci să stăpî- 
nești o serie de tehnici și metode 
moderne de investigare și verificare. 
De aceea, încă din școală trebuie 
schimbată concepția cu privire la 
munca de asigurare a calității, 
aceasta este o meserie de sine stă
tătoare. Și să spunem și faptul că 
mai nimeni nu ..se bate" să ajungă 
la C.T.C. Poate sint de vină șl ac
tualii indicatori de retribuire ; este 
demobilizator să știi că dacă ești 
exigent, cu fiecare produs respins 
îți tai singur din venituri.

Ing. Radu Călărașu : Pentru a nu 
mai vorbi de o serie de indicatori can
titativi și valorici care condiționează 
retribuirea in acord global a perso
nalului din compartimentul de asi
gurare și control ai calității, cum ar 
fi capacitatea liniilor de montaj și 
producția fizică a fiecărei secții, in
dicatori care, practic, nu au o legă
tură directă cu activitatea controlo
rului de calitate, chiar mai mult, ii 
„stimulează" să permită ieșirea unor 
produse cu defecte pentru realizarea 
planului secției.

Red. : Literatura de specialitate, 
practica unor țări in care sistemele 
de asigurare a calității au căpătat 
o amploare deosebită rezervă un rol 
important conducătorului compar
timentului de calitate din întreprin
dere. Cum este realizat in unitățile 
economice din tara noastră echili
brul dintre competențele și răspun-, 
derile acestuia 2

fie considerat direct pro-

Ing. Radu Călărașu : Răspunderile 
sint foarte mari, incepind de la rea
lizarea parametrilor calitativi ai pro
duselor, ai tehnologiilor de fabri
cație, realizarea producției fizice, a 
unui flux tehnologic cursiv, pînă la 
asigurarea calității personalului din 
diferite faze de fabricație (maiștri, 
tehnologi și chiar 
Mai nou, 
ducătorul 
ocupă de 
materialelor 
din 
urmă 
gații și autoritate este 
dentă, eu trebuie să dau __ „__
directorului tehnic, tehnologilor, pro- 
iectanților și directorului comercial, 
cel care răspunde de recuperarea 
tuturor tipurilor de materiale refo
losibile. Nici pentru activitatea sa de 
asigurare a calității, șeful 
nu are un statut care să 
întreaga autoritate.

Ing. loan Roman :
derea „Electronica" — și. _ ____ ,
în toate unitățile Centralei indus
triale de electronică și tehnică de 
calcul — șeful serviciului C.T.C. este 
membru de drept al biroului execu
tiv al consiliului oamenilor muncii. 
Prin aceasta, audiența sa în fața 
directorului întreprinderii este spo
rită. Din păcate, in alte unități nu 
numai că nu se întimplă așa, dar, 
potrivit aceleiași scheme de posturi 
la care ne-am referit înainte, în 
numeroase situații conducătorul 
compartimentului de calitate este un 
simplu merceolog sau tehnician care 
nici formal, nici real, nu are auto
ritatea unui conducător.

Ing. Traian Mihu : în acest sens 
ar trebui să învățăm mai mult din 
experiența unor țări cu rezultate 
deosebite pe linia calității. Un echi
libru între îndatoriri și competente 
este realizat prin recunoașterea 
funcției calității a întreprinderii, 
ceea ce presupune organizarea unei 
direcții separate, care tratează pro
blema calității dc Ia un capăt la 
altui, în toate compartimentele și 
secțiile unității. La firmele mari, de 
aceste probleme răspunde un direc
tor de calitate, avînd în subordine 
toate categoriile de personal, care 
tratează de la egal la egal cu direc
torul de producție și cu cel tehnic. 
Nu este vorba în primul rind de un 
nou post în schemă, ci de reprezen
tarea corespunzătoare a funcției 
calității a întreprinderii, care nu 
este cu nimic mai prejos decît aceea 
de producție ori financiară.

șefi da secție), 
șeful C.T.C. este și con- 
unei comisii 
organizarea 

neferoase 
întreprindere. în 

caz, discrepanța

care se 
recuperării 
refolosibile 
acest din 
intre obli- 
mai evi- 
dispozitii

de C.T.C. 
ii confere

La întreprin
de alt Lei,

IDEI, PROPUNERI, SOLUȚII DESPRINSE DIN DEZBATERE

introducerea siste- 
de asigurare a calității. 
Traian Cănescu. director teh- 

. întreprinderii
Schimbarea de optică 

să pornească 
și proiectare. Nu pot fi rea- 

produse competitive, nu se

„Electroapara- 
tre- 

de la cerce-

• Marca fabricii reprezintă un gir atit pentru calitatea, cit și pentru 
eficiența producției, atestă conștiinciozitatea și competența profesională 
a colectivului.

• Pentru creșterea prestigiului produselor românești pe piața externă 
este utilă lărgirea sistemului de certificare națională, recunoscută pe plan 
internațional, pentru un număr sporit de produse.

• Este greșită și dăunătoare concepția că producția ar trebui orga
nizată distinct pentru piața internă și pentru export. Toate produsele unei 
intreprinderi trebuie să onoreze marca fabricii, iar în acest scop este 
necesar să fie depistate și eliminate punctele slabe ale fluxului teh
nologic.

• Implementarea unor sisteme de asigurare și control al calității, 
flexibile, adaptate condițiilor și cerințelor de calitate pentru fiecare grup 
de produse, reprezintă o cerință de bază a creșterii competitivității măr
furilor românești pe piață, a sporirii eficienței activității productive.

• Pentru clarificarea noțiunilor legate de calitate este necesar să se 
urgenteze adoptarea unui standard de stat de terminologie, in consens cu 
standardele internaționale.

® Schema de posturi (organigrama) a întreprinderilor, reglementată

fabricii reprezintă un gir atit pentru calitatea, cit și pentru în urmă cu peste 15 ani, nu mal este adecvată în contextul noilor cerințe 
cu privire la calitate, al politicii promovate consecvent de partid în această 
privință. Funcția de calitate a întreprinderii trebuie reprezentată corespun
zător la nivelul conducerii fiecărei unități, iar personalul compartimentului 
de resort trebuie corect dimensionat în raport cu noile cerințe. Pe această 
cale se asigură o creștere a productivității muncii, concomitent cu îmbu
nătățirea simțitoare a calității produselor.

• Se impune să se stabilească un sistem adecvat de retribuire pentru 
munca in acord global a personalului din compartimentul C.T.C., care să 
țină seama de atribuțiile și răspunderile care îi revin pe linia asigurării 
calității.

Esțe vorba de citeva propuneri de larg interes desprinse din activi
tatea practică a specialiștilor prezenți la dezbatere. Intrucit problemele 
sint de cea mai mare însemnătate, așteptăm și alte opinii ale muncito
rilor și specialiștilor din producție, ale factorilor de resort.

Corneliu CĂRLAN 
Euqen RADULESCU
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Dezbaterile din invățămîntul politico-ideologic
cadru optim de stimulare a gîndirii economice

Expunerea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comite-* 
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie formulează exi
gente deosebite în fața tuturor for
melor și modalităților activității po- 
litico-.educative. a întregii munci de 
propagandă. în acest context, răspun
deri majore revin învățămîntului 
politico-ideologic, date fiind sfera sa 
largă de cuprindere, cadrul precis de 
desfășurare de care beneficiază.

Avind in vedere toate acestea, am 
inițiat în municipiul Buzău o anchetă 
de opinie în rindul activiștilor, pro
pagandiștilor. cursantilor privind răs
punderile ce revin învățămîntului 
politico-ideologic in dezbaterea aces
tui document programatic, in însu
șire;! ideilor, tezelor și orientărilor 
sale.

Ancheta noastră a început la comi
tetul municipal de partid. Interlocu
tor. tovarășul Romu Țolea. prim- 
secretar al comitetului municipal de 
partid.

— După opinia mea — a precizat la 
Început vorbitorul — expunerea 
secretarului general al partidului ne 
atrage atenția asupra unor probleme 
de fond ale dezvoltării actuale care 
trebuie să ne preocupe mult mai 
mult. Este vorba, de pildă, despre 
stilul de muncă al unor organisme de 
conducere, despre importanța orga
nizării. a pregătirii oamenilor etc. De 
fapt, la o analiză mai atentă, expu
nerea reprezintă pentru organele 
noastre de partid un indemn energic, 
un adevărat program de a-și concepe 
si înfăptui răspunderile în lumina, 
unei perspective largi — singura in 
măsură să permită eșalonarea efor
turilor. concentrarea lor pe probleme 
esențiale ale progresului nostru 
actual.

Este și ceea ce impune din partea 
noastră o reevaluare exigentă a 
muncii desfășurate pină acum, ra
portarea critică hotărită la o serie 
de stări de gindire care se împăcau 
cu lipsurile, cîteodată Încercau chiar 
să Ie justifice, la abordările expedi
tive ale problemelor cu viziunea limi
tată a termenului scurt.

Cerința modernizării muncii, sub
liniată cu atîta insistență de secre
tarul general al partidului, nu tre
buie limitată la activitatea de pro
ducție propriu-zisă. Modernizarea 
este un concept mai larg, ea vizind 
deopotrivă și modernizarea activită
ții sociale, prefacerea modului de a 
gindi al oamenilor — poate în pri
mul rind acest lucru. întrucit oame
nii hotărăsc totul —. așezarea între
gii activități econom ico-sociale pe 
bazele durabile ale științei, ale or
ganizării riguroase.

— întrucit vorbim despre învăță-, 
mintul politico-ideologic, ce exigen- ■ 
țe decurg din toate acestea pentru 
dezbaterile din cercuri ?

— Invățămîntul politico-ideologic 
se cere și el organizat și desfășurat 
pentru a atinge indici mai inalți de 
eficiență ; este vorba, fără îndoială, 
de o eficiență în sens larg. Prima

Valențele
ale limbii

educativ-patriotice
și literaturii române

noastre socialiste depinde în 
hotăntor și nemijlocit — așa 
a subliniat secretarul gene- 
al partidului, tovarășul

Actuala etapă de dezvoltare a pa
triei 
mod 
cum 
ral _
Nicolae Ceaușescu, de ridicarea ni
velului general de cunoaștere al în
tregului popor, de calitatea si com
petența oamenilor, de capacitatea 
lor de a fi receptivi si de a stâpîni 
și pune in valoare tot ce apare nou 
si înaintat in revoluția tehnico-știin- 
țifică pe plan național si mondial. 
Sarcina principală a formării unor 
asemenea oameni revine. în primul 
rind. școlii. Pornind de la aceste 
considerente, secretarul general al 
partidului atrage atenția asupra ne
cesității ca tineretul să cunoască si 
să cinstească pe înaintași, pe toti 
aceia care au asigurat dezvoltarea și 
formarea poporului, a limbii si lite
raturii române.

Există suficiente dovezi din care 
rezultă că, prin graiul strămoșilor, 
în straturile adinei ale istoriei noas
tre, s-a păstrat si îmbogățit mereu, 
ca un prețios metal, nesecata limbă 
română, „limba noastră sfintă. ca un 
fagure de miere".

In școala noastră nouă, abordarea 
modernă, interdisciplinară a instruc
ției (și educației) impuse de sintag
ma „învățămint-cercetaie-productie". 
caracteristică definitorie a sistemu
lui de invățămînt românesc, a deter
minat redimensionarea locului si im
portanței limbii si literaturii româ
ne in ansamblul obiectelor de studiu. 
Limba română „măsurariul civiliza- 
țiunii poporului". „stăDină împără
teasă la ea acasă" — cum o numea 
Mihai Eminescu — este si trebuie să 
fie privită ca obiect fundamental, 
alături de matematică, fizică, chimie, 
biologie.

Ideile cuprinse în magistra
la Expunere a tovarășului 
NiooLae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie 1988 au generat 
o atmosferă de amplă emulație si în 
rindul slujitorilor „patriei de cuvin
te". al tuturor acelora care avem la 
îndemină un asemenea inestimabil 
instrument de educare patriotică a 
tinerelor generații. Ne-am propus să 
realizăm o mai largă gamă de acțiuni 
pentru perfecționarea si moderniza
rea predării limbii si literaturii ro
mâne. Astfel, din inițiativa secției 
de propagandă a comitetului jude
țean de partid, au fost organizate 
intilniri cu oameni de litere, cu au
tori de manuale, la care au partici
pat deopotrivă profesori și elevi, te
matica dezbaterilor avînd o largă 
paletă : de la aspectele metodolo
gice, practice ale însușirii normelor 
limbii la tehnologii și strategii di
dactice moderne, de la textele lite
rare ce vor fi cuprinse în manualele 
aflate în stadii diferite de elaborare 
si pină la descifrarea subtilităților 
de text din poezia contemporană 
modernă. Importanta politico-educa- 
tivă, cit și eficienta practică a aces
tor acțiuni in procesul de predare- 
receptare a limbii si literaturii ro
mâne rezultă si din dezbaterile or
ganizate sistematic in cadrul noului 
cabinet de literatură „Nicolae Carto- 
jan", pe teme cum sint : „Valoarea 
educativă a textului literar"; „Per
fecționarea predării lecturii literare 
in procesul de educare patriotică a 
tinerei generații"; „Despre valorifi
carea patrimoniului literar național 

condiție, in acest sens, ni se pare a 
fi eliminarea elementelor de forma
lism pe care le mai întîlnim in 
cercuri. Dacă întrebi un factor de 
răspundere despre învățâmînt. răs
punsul vine prompt : „Da. să știți, 
am parcurs toate temele". Este foar
te important, este obligatoriu să se 
parcurgă toate temele, dar este esen
țial ca în fiecare organizație să pre
ocupe întrebarea : cu ce cîștig teo
retic și practic s-a făcut acest lu
cru, ce ecouri au dezbaterile în mun
ca de zi cu zi a oamenilor.

Ne aflăm la întreprinderea de uti
lai tehnologic, unitate care Pină de 
curînd nu își făcea planul. Adopta
rea unui complex de măsuri a 
marcat din toamna anului trecut o 
radicală îmbunătățire a muncii. As
tăzi. planul este realizat integral, 
iar exportul în proporție de 130 la 
sută. încercăm să descifrăm cauzele 

ANCHETĂ DE OPINIE IN MUNICIPIUL BUZĂU

Am
mod fi- 
acorda- 
a locu- 

i se dis- 
lor de 

climat

Totul se afișează și 
oamenii la locurile
Aceasta a creat un 
încredere, de discuție des-

de pildă, intervine tovară-
propagandist

acestui reviriment. Discutăm cu 
secretarul comitetului de partid, to
varășul Valeriu Pingeanu. „Schim
barea calitativă care a avut loc în 
«unitate se datorează unei schimbări 
în ceea ce privește atitudinea față 
de oameni. Am încercat să-i antre
năm la. toate problemele, i-am infor
mat cu problemele care ne preocu
pă și astfel starea de spirit s-a 
schimbat, atitudinea lor. de asemenea.

Doriți citeva exemple ? Am în
ceput cu trei lucruri care în 
resc preocupă foarte mult : 
rea categoriilor, a primelor, 
ințelor. 
cută cu 
muncă, 
nou de 
chisă“.

„Iată, 
șui Gheorghe Oiței 
la organizația de bază debitare — 
noi discutăm foarte mult despre 
pregătirea profesională. Tn viață, 
această pregătire se reduce de mul
te ori la o pricepere practică, foarte 
importantă, dar care nu poate pro
gresa prea mult fără un orizont de 
cunoștințe tehnice. De aceea s-a 
luat măsura ca să nu se acorde nici 
o categorie dacă nu se obține mini
mum șase la lucrarea scrisă".

La început curgeau notele de 4 și 
5. Dar cum măsura fusese luată pe 
ansamblul întreprinderii, nimeni nu 
putea zice nimic și lumea a 
să învețe.

— In ce mod s-a înscris 
mîntul politico-ideologic în 
acțiune intr-adevăr de mare 
tanță pentru colectivul dumneavoas
tră ?

— Vedeți. Invățămîntul politico- 
ideologic are o structură tematică 
precisă, , care trebuie parcursă. Ea 
lasă suficient spațiu de inițiativă 
propagandistului. Personal, accen- 

început

învăță- 
această 
impor-

in educația revoluționară a tineretu
lui școlar" etc.

Baza activității de modernizare st 
perfecționare a predării limbii si li
teraturii române se află insă in 
munca desfășurată direct in cadrul 
colectivelor de catedră, in pregătirea 
minuțioasă pentru lecții, in activita
tea directă ja orele de curs, in sti
mularea creativității elevilor în 
cercurile si cenaclurile de specialita
te. Liceul „Ion Maiorescu" din Giur
giu, școală cu tradiții umaniste de 
numele căreia se leagă personalități 
de mare rezonantă din cultura 
românească și universală, ca 
Traian Lalescu. Miron Constantines- 
cu. Dan Barbilian (Ion Barbu), 
George Georgescu. Nicolae Cartojan, 
Tudor Vianu și alții, acordă o mare 
atenție ducerii mai departe si îmbo
gățirii acestei nobile tradiții a res
pectului pentru valorile autentice, 
pentru exemplul de muncă si abne
gație pentru țară pe care l-au dat 
înaintașii.

Colectivul catedrei de limbă si li
teratură română a urmărit cu exi
gență. alături de conducerea scolii si 
sub directa îndrumare a organizației 
de partid, desfășurarea orelor de 
curs, parcurgerea integrală si ritmi
că a programelor -școlare la toți anii 
de studiu, studierea bibliografiei o- 
bligatorii, activitatea de cerc si ce
naclu literar, pregătirea comunicări
lor și desfășurarea acestora in ca
drul societății științifice „Dan Bar
bilian". organizarea concursurilor de 
poezie si proză, pregătirea pentru 
concursul de limbă si literatură ro
mână „Mihal Eminescu". Semnifica
tiv, în acest sens, este faptul că. d;n 
cele 11 premii si mențiuni, obținute 
de concurenții județului nostru - la 
faza națională a concursului de lim
bă și literatură română „Mihaf Emi
nescu", ediția 1988. la care au parti
cipat peste 400 de elevi din toată 
țara, cinci premii au revenit elevi
lor liceului „Ion Maiorescu".

Pornind de la ideea intensificării 
muncii politico-educative prin inter
mediul limbii si literaturii române, 
ca obiect fundamental de invătă- 
mînt, s-au stabilit măsuri concrete 
nu numai pentru valorificarea po
tentelor educativ-patriotice si revo
luționare al» acestei materii în ca
drul orelor de curs, ci si prin mij
loace extrașcolare. Astl'el. revista 
„Școala noastră" a elaborat deia 
programul pentru editarea unui nu
măr omagial „Eminescu", prin inter
mediul și cu ajutorul gazetei „Con
vorbiri" au fost stabilite relații fi
rești intre creatorii liceului si pro
fesioniști ai scrisului românesc, iar 
noul cabinet de literatură „Nicolae 
Cartojan", menit să ilustreze contri
buția la patrimoniul culturii națio
nale a unor personalități născute 
pe aceste meleaguri poartă drept 
frontispiciu ideea secretarului gene
ral al partidului, care precizează că 
„un rol primordial in supraviețuirea 
șl dezvoltarea poporului nostru ne 
multiple planuri l-au avut conserva
rea si îmbogățirea limbii, a literatu
rii în general".

Privind din această perspectivă, 
trebuie să spunem că. în general, 
planurile de învățămint. programele 
școlare, unele manuale asigură fi
nalitatea studiului limbii române, 
însușirea acesteia ca mijloc de co
municare orală si scriere corectă.

oamenilor. 
poate 

dispunem 
fotoelectrice.

tuez mereu că modernizarea econo
mică trebuie precedată de o moder
nizare umană, de o substanțială per
fecționare a pregătirii
Astăzi, muncitorul nu mai 
lucra cu brenerul. cînd 
de mașini cu celule
Este esențial ca el să citească. Vreau 
să vă spun că la diferite dezbateri 
aduc fișele de la bibliotecă și discut 
cu oamenii ce citesc, caut să-i lă
muresc să parcurgă mai multă lite
ratură tehnică. Orizontul de cunoș
tințe este astăzi esențial pentru a 
înfăptui tot ceea ce ne propunem. 
Și invățămîntul politico-ideologic 
constituie un minunat prilej pentru 
a institui un climat de autoperțec- 
ționare profesională.

In ceea ce privește răspunderile 
învățămîntului in crearea unui cli
mat de corectitudine și emulșție. ni 
s-a părut interesantă și opinia for

mulată de tovarășul Aurelian Tufan, 
propagandist la direcția comercială.

Exemplul personal pe Care cadrele 
de conducere îl oferă- are un rol 
esențial in crearea unui climat de 
corectitudine. Poate mai mult decit 
în alte domenii, magazinul este o- 
glinda celui ce se află în fruntea sa. 
De aceea, la noi. îndeobște propa
gandiștii sint cadrele de conducere, 
oameni care cunosc situația de la 
fiecare loc de muncă, care pot folosi 
cadrul .oferit de dezbateri pentru so
luționarea diferitelor probleme.

Eu cred că trebuie să orientăm 
mai mult învățămintul politico-ideo
logic nu numai către fapte concrete, 
dar mărunte, ci și către probleme 
ale perfecționării stilului de lucru 
în toate sectoarele și unitățile. Dez
baterile din invățămînt trebuie să 
devină o școală a autoconducerii pe 
care să o frecventeze toți comu
niștii.

Tovarășe VasIIe Moraru, sîntetl 
propagandist la întreprinderea de 
sirmă. sinteți si inginerul-sef al uzi
nei. In citeva cuvinte, care ar fi 
principala concluzie pe care ați de
tașat-o din recenta expunere a to
varășului Nicolae Ceausescu pentru 
activitatea dumneavoastră de propa
gandist ?

— Eu cred că expunerea ne în
deamnă să deslușim mai bine rolul 
și importanta răspunderii personale 
in buna funcționare a mecanismelor 
noastre de conducere, a activității 
economice in general. As vrea să vă 
mărturisesc că mai multe cadre din 
conducerea unității au pierdut timp 
prețios pentru a depista unele mici 
risipe de sirmă în secții. La prima 
vedere poate părea firesc : este o 
neregulă, cadrele de conducere tre
buie să intervină rapid. Dar faptul 
de care v-am vorbit era de compe- 

contactul elevilor cu operele unora 
dintre scriitorii noștri reprezentativi.

Se cunoaște faptul că. în ultimii 
ani. au fost prezentate si dezbătute 
in diferite colective proiectele unor 
manuale, unele chiar foarte bune, 
dar care, din păcate, nici pină acum 
nu au ajuns in scoli. Spre exemplu, 
am sugera ca. in cadrul manualelor 
de la clasele a 7-a si a 8-a. ce ur
mează să apară, să-și facă un loc 
mai mare problemele de vocabular. 
Ne gindim la explicarea corectă a 
cuvintelor cu conținut tehnic si teh
nologic. care intră in vocabularul 
activ al viitorilor muncitori si care, 
in manualele actuale, nu-și găsesc 
locul.

în spiritul aprecierilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. despre scoală „ca 
factor principal de cultură si civili
zație". se impune o îmbunătățire a 
modului în care se studiază limba și 
literatura română în scoală, pentru 
a asigura o mai mare influentă a 
acestora asupra oonștiintei. a sensi
bilității elevilor, asupra educării lor 
patriotice. Desigur, in această privin
ță rolul esențial ne revine nouă, 
profesorilor, priceperii si pasiunii cu 
care știm să insutlăm generațiilor de 
elevi dragoste pentru creația româ
nească, respectul pentru forța de 
creație a poporului, înțelegerea con
dițiilor in care s-a constituit și con
solidat cultura românească, o cultură 
sprijinită pe sufletul poporului, 
pe marile lui aspirații si împliniri. 
Din acest punct de vedere unele 
practici și metode sint învechite, 
contravin autenticei preocupări pen
tru creșterea eficienței formative a 
disciplinei noastre. Mă refer la prac
tica dictării și a memorării de către 
elevi a unor „analize" sau...comen
tarii" pretențioase, elaborate de unii 
profesori sau de meditatori. într-un 
limbaj abstract, care vehiculează ter
meni inaccesibili elevilor, cu efecte 
nedorite pentru studierea limbii si 
literaturii române In scoală. Obiș- 
nuirea elevilor cu reproducerea me
canică a comentariilor nu înseamnă 
învățămint modern, ci determină ab
sența logicii in comunicare, ambigui
tate. folosirea excesivă a unor ter
meni al căror sens nu le este cu
noscut. De asemenea, considerăm, 
că este dăunătoare practica de a se 
căuta valori intrinsece ale operei în 
afara textului, ca niște anexe ale 
lui. luînd forma unor așa-numite ac
tualizări fortate. artificiale. După 
opinia majorității profesorilor, ex
plicarea textelor literare in școală și, 
în consecință, procesul de receptare 
a literaturii de către elevi, potrivit 
virstej si experienței lor, trebuie să 
se facă de pe pozițiile înțelegerii re
lațiilor dialectice dintre realitate si 
literatură, dintre scriitor si epoca sa, 
dintre operă si climatul literar, spi
ritual al vremii, dintre întreaga ope
ră și condițiile sociale si politice 
care au generat-o. Deschiderea spre 
nou, spre modern este un imperativ 
al scolii de astăzi, al profesorilor de 
limbă si literatură română care o 
slujesc, al celor care trebuie să ono
reze. prin fapte si cuget, testamentul 
ilustrului înaintaș care spunea : 

vouă moștenire / Creșterea 
românești /

„Las 
limbii 
tire“.

Si-a patriei cins-

BUIBOACA
la Liceul

Mlrcea 
profesor 
„Ion Maiorescu" — Giurgiu

invăță- 
pregă-

multor 
politico- 
presupu-

mape docu- 
care cuprind 
decupaje din. 
material con- 
întreprinderii.

realizării diferiților indi-

tenta maistrului, a fiecărui om im
plicat in procesul de muncă respec
tiv. Noi am intervenit, dar am pier
dut timp prețios pentru alte proble
me mai importante. Iată de ce pre
cizarea răspunderilor 
dezvăluirea cu maximă, 
maximă operativitate si 
concretetea ei a abaterii 
a fi un lucru esențial la 
contribui mult mai mult 
mintul de partid. Trebuie 
dăm convingerea că fără I 
ționare a răspunderii personale ni
mic nu poate funcționa eficient.

Intr-un climat de ordine, eu. ca in- 
giner-șef. de pildă, pot să mă con
centrez pe sarcinile ce-mi revin cu 
adevărat : cele tehnice. Altminteri, 
timpul se amputează, tracasarea cu 
lucruri mărunte se accentuează, 
aglomerarea nu mai poate fi învinsă.

Dacă discut aceste lucruri in dez
bateri 1 Foarte mult. Beneficiez si 
de faptul că am cunoștință de mul
te fapte la nivelul unității și pot 
să-mi susțin mai bine afirmațiile. 
Pentru că eu cred că șansa 
mintului de partid constă in 
tirea propagandistului.

Am adresat în cadrul mai 
puncte de documentare 
ideologică întrebarea : să 
nem că sint propagandist si as dori 
să mă documentez pe o temă anume : 
ce materiale mi-ați putea oferi ? 
Unul dintre puținele răspunsuri po
zitive primite — ceea ce. trebuie să 
recunoaștem, nu proiectează o lu
mină prea favorabilă asupra activi
tății acestor puncte, nici a organis
melor care le' indrumă — a fost la 
întreprinderea de geamuri. Tovarășa 
Mihaela Deutch. secretar adjunct cu 
propaganda al comitetului de partid, 
ne pune la dispoziție 
mentare pe probleme 
tematici, consultații, 
presă, precum și mult 
creț referitor Ia viața 
situația 
catori.

Discuția cu interlocutorul continuă 
firesc. Avem asemeriea puncte și in 
cadrul unor secții mai mari, astfel 
incit propagandiștii și cursanții să 
poată parcurge ceea ce ii interesează. 
Ne-am dat seama că una din primele 
condiții ale sporirii forței formative 
a invățămîntului politico-ideologic 
este stimularea studiului individual. 
Baza materială pe care am creat-o 
vine în întimpinarea acestei cerințe. 
Aici se găsesc și materiale teoretice, 
și concrete, inspirate din viața uni
tății. '

— De ce credeți că mai depinde 
acest lucru ?

— Fără îndoială, de priceperea 
propagandistului de a se apropia de 
om,' de a ști să-l antreneze in discu
ție. Iată, la organizația de bază nr. 
6 avem o propagandistă — Floarea 
Dincă. Nu are studii superioare, dar 
este o plăcere să vezi cum conduce 
dezbaterea, cum stimulează dialogul.

„Sînt numai de doi ani propagan
dist — sublinia în același spirit to
varășul Tinel Constantinescu de la 
I.U.T. Ceea ce m-a preocupat cu 
deosebire in tot acest interval a fost 
sădirea convingerii că timpul pe
trecut în cadrul dezbaterii 
înzecit ea roade, dacă este 
de studiu, de efortul de a 
problemele și dimensiunea 
a problemelor. Pentru că 
această latură este neglijată, și, ast
fel, capacitatea de înțelegere și in
terpretare a cursanților suferă.

învățămintul se desfășoară o dată 
pe lună. Esențială pentru forța sa 
educativă este și ceea ce se intimplă 
intre două dezbateri, ce exemplu 
oferă propagandistul in viața de zi 
cu zi. Examenul său educativ aici 
are loc. de fapt. Pentru că nimic nu 
exprimă mai fidel o convingere teo
retică și ideologică decit comportarea 
și atitudinea zilnică".

Firește, in cadrul anchetei noastre 
au fost formulate și alte opinii, 
puncte de vedere, sugestii. Este 

, esențial pentru organele și orga
nizațiile de partid să înțeleagă că, 
in lumina recentei expuneri a to
varășului Nicolae Ceaușescu. invăță- 
mintul politico-ideologic trebuie să 
atingă și el noi indici de calitate și 
eficientă. Condiția esențială in 
această direcție este mai. buna 
coordonare a eforturilor depuse de 
toți factorii cu răspunderi in acest 
domeniu, corelarea strînsă a dezba
terilor cu problemele și preocupările 
fiecărui colectiv.

personale.' 
repet cu 
in toată 

ni se pare 
care poate 
și învăță- 
să consoli- 
buna func-

poâte fi 
precedat 
pătrunde 
teoretică 
adeseori

Paul DOBRESCU

în județul Maramureș: Rezultate, dar si restante în realizarea
f 1

programului de măsuri pentru protecția mediului înconjurător
timp Ministerul Industriei Chimice 
să sprijine in continuare și finali
zarea investiției „îmbunătățirea con
dițiilor de mediu, etapa a II-a“ la 
aceeași Întreprindere.

La Centrala minereurilor din Baia 
Mare, ing. Mitică Vraciu, director 
tehnic, ne vorbește despre eforturile 
ce se intreprlnd pentru purificarea 
apelor. Și aici insă ne intilnim cu 
nedorita reprogramare a termenelor. 
„Multe din obiectivele care trebuiau 
date in folosință

Consiliul popular al județului Ma
ramureș a adoptat, pentru acest cin
cinal, in cadrul unei sesiuni de la 
sfirșitul anului 1985, un cuprinzător 
program de măsuri privind ocrotirea 
mediului înconjurător. Cu acest pri
lej, deputății, specialiștii au subliniat 
că vor acționa, in spiritul acestui 
program, pentru protejarea aerului, 
apelor și solului, astfel incit puter
nica industrie a județului, dar mai 
ales a municipiului Baia Mare să nu 
afecteze mediul înconjurător. Despre 
această sesiune, dezbaterile ce au 
avut loc și propunerile interesante ce 
s-au făcut atunci, ziarul nostru a 
relatat la vremea respectivă. Apoi, 
dată fiind importanța înfăptuirii pre
vederilor cuprinse in hotănrea amin
tită. la mai bine de un an de la 
adoptarea ei, redacția a întreprins o 
investigație pentru a constata stadiul 
îndeplinirii măsurilor respective. Cu 
acel prilej au fost consemnate pro
gresele Înregistrate, dar și o seamă 
de rămineri in urmă, mai mult sau 
mai puțin justificabile.

De la ultima intervenție a ziarului 
nostru a trecut multă vreme. Ce s-a 
intimplat intre timp ?

O primă constatare este aceea că 
s-au făcut eforturi vizibile pentru 
rezolvarea problemei. Au fost efec
tuate analize periodice asupra felu
lui în care se înfăptuiesc obiecti
vele din acest program. De fiecare 
dată, dezbaterile s-au finalizat prin 
decizii și hotărîri, ultima fiind hotă- 
rirea nr. 23 a sesiunii consiliului 
popular județean din luna decetn- 

-brie a anului trecut : în acest an, 
comisia județeană pentru ocrotirea 
mediului înconjurător a analizat, la 
rîndul ei. stadiul „la zl“ al indepli- 
nirii măsurilor din programul adop
tat.

Ce a rezultat din aceste analize ?
Din păcate, o bună parte a obiec

tivelor ce ar fi putut influența, în 
mod decisiv, îmbunătățirea factorilor 
de mediu sint tot în stadiul de inten
ții. ele nefiind incă realizate, cum 
era de așteptat, după atita timp. Iată

ma

Casp de cultură q științei și tehnicii pentru tineret din municipiul Tîrgu Mureș
Foto : S. Cristian

Viața și munca oamenilor așteaptă
„replici pe măsură" în piesa de actualitate

prezenti 
Directo- 
amabilă 
fată de

meu și al colegilor mei 
a beneficia de piese in- 
viața oțelarilor. a pro- 

(Nicolae Sburian. subin-

Am intrat mai întîi pe porțile 
Combinatului siderurgic Galați pen
tru a participa la o importantă în- 
tilnire ; cea dintre oameni ai muncii 
de aici si un grup de dramaturgi 
si de slujitori ai scenei, 
la gala „Arta comediei", 
rul luliu Ovesea, gazdă 
si deosebit de receptivă 
fenomenul spiritual, a început prin 
a prezenta, in fața unei sugestive 
hărți-machetă. dotările, anvergura 
excepțională a acestei grandioase 
platforme economice a țării, relevînd 
funcționarea ei zilnică, punctind rea
lizări și probleme specifice producției 
actuale. Chiar atunci cînd vorbitorul 
ajunsese la „factorul uman" și evoca 
nevoia de carte, spectacol, muzică 
etc. a zecilor de mii de oameni care 
muncesc și gîndesc în C.S.G. (cam 
jumătate din populația Galațiului) 
— cineva ne-a arătat, printre cei 
prezenți in sală — un grup oarecum 
compact : „Sint animatorii formației 
de teatru a I.C.P.P.A.M.. o formație 
veche de 25 de ani, care s-a distins 
în mod deosebit in cadrul Festivalu
lui național „Cintarfea României". 
Au evoluat și in gală -Arta come
diei-" — ediția anterioară". „Cum 
vă explicați setea de comedie a pu
blicului" ? — a întrebat ceva mai 
tîrziu. în cadrul dialogului, unul din
tre ei (Corina Teodor, desenator teh
nic) căutînd parcă și un răspuns la 
opțiunile echipei din care făcea par
te. O chestiune ce a suscitat, fireș
te. varii opinii...

Tot din partea amatorilor a venit 
și o importantă solicitare adresată 
dramaturgilor : „Aș vrea să exprim 
în numele 
dorința de 
spirate din 
iectanților" 
giner).

— Aveți „ _____
Mihail Davidoglu, a intervenit ci
neva.

— Problemele eu Care ne confrun
tăm. realitățile umane contemporane 
sint mult diferite de cele’ evocate 
cîhdva — «• venito replică promptă...

Am revenit a doua zi la C.S.G.. 
de data aceasta direct la Institutul 
de cercetări și proiectări de fabrica
ție pentru produse plate și acoperiri 
metalice — I.C.P.P.A.M., pentru a 
adinei relația proiectanților, tehnicie
nilor și inginerilor de aici cu teatrul, 
nevoia lor de a practica o artă, ne
voia lor de a sg întilni cu personaje 
contemporane, de a se adresa „pu
blicului" specific prin intermediul 
acestora.

De ce teatru ? „Evident, pentru că 
teatrul este o formă superioară de 
atitudine in fața vieții și un instru
ment deosebit de educație... In plus, 
teatrul este in tradiția institutului 
nostru, un Institut în care a ființat 
și un cenaclu al ideilor. „Istrum", în 
care erau găzduite muzica și poezia 
și în care există multi iubitori și 
practicant! ai artelor plastice, filmu
lui și fotografiei".

Nina Luca, premiată la citeva edi
ții. Mircea Zaharia, Mariana Stama, 
Gina Lefter. Aida Dima, Paul și 
Mariana Dănilă, Nicolae Sburian, 
Delia și Mihai Motoc, Carmen Veli- 
che. Corina Teodor. Mihai Andrief. 
Marcela Cucuruz, Nicu Matei. Nuli 
Arsene ș.a. subingineri. proiec- 

..Platforma magică" de

T

ce ne declara tovarășul Florin Borz, 
directorul Oficiului județean de gos
podărire a apelor: persistă incă ot 
mentalitate greșită, potrivit căreia* 
instalațiile care ar contribui la puri
ficarea aerului nu sint „economice" 
și, ca atare, mai pot aștepta. Astfel, 
intrăm în cercul vicios al reprogra- 
mării repetate a termenelor de dare 
în funcțiune. Așa se face că — deși 
înscrise in plan, cu fonduri aprobate 
— o serie de obiective, au fost me
reu aminate. în ciuda faptului că cele 
realizate își 
vedesc, din 
eficacitatea, 
exemplu, la 
treprinderea 
talurgică de 
tale neferoase 
din Baia Mare a 
fost realizată, a- 
nul trecut, o in
stalație de filtra
re electrică ume
dă, care a per
mis punerea in funcțiune a unei noi 
linii tehnologice de acid sulfuric, re- 
dueîndu-se volumul gazelor sulfu
roase evacuate în atmosferă o dată 
cu gazele finale reziduale. De ase
menea, s-a realizat un filtru elec
tric uscat prin care s-a obținut des- 
prăfuirea gazelor tehnologice de la 
topirea în suspensie. Să menționăm 
că și izolatorii din cuarț pentru fil
trele electrice uscate au fost mon
tați în termenul prevăzut.

Și totuși mai sint multe de făcut 
la Baia Mare. Aflăm că, în acest an, 
se va realiza obiectivul „Moderniza
rea instalațiilor tehnologice și îmbu
nătățirea fluxurilor de fabricație Ia 
I.M.M.N. Baia Mare", prin care se 
vor amplifica filtrele electrice, se va 
mecaniza șarjarea cuptoarelor de to
pire Ia platforma Ferneziu, înlocui
rea, In totalitate, a răcitoarelor stro
pite prin răcitoare intensive. Tot în 
acest an se vor realiza completarea 
și racordarea apelor uzate menajere 
din uzină la canalizarea municipiu
lui. Dar este necesar ca in același 

tanți, tehnicieni, desenatori, mer- 
geologi, traducători, cu toții, ți 
se spune, au o „fibră" și alcătuiesc 
o .structură de sufletiști". Insistent 
folosit, cuvîntul acesta din urmă nu 
revine deloc ca un automatism pe 
buzele Măriei Sumurduc, inimoasa 
președintă a comitetului sindical. Căci 
este nevoie, ți se demonstrează, de 
multă dăruire și ardoare pentru a găsi 
timp (luînd din cel al familiei sau 
convertind familia la activitatea tea
trală), pentru a căuta texte, a adinei 
caractere, a evada „din pielea ta“ în 
cea a personajului, a te gîndl și in 
autobuz și în fața aragazului la o 
replică, a rămîne pină după miezul 
nopții la repetiții, a pune 
instalarea și manipularea 
După cum este nevoie de 
pentru a suporta tracul
(„Se fac covrig de emoție... ce să zic 
de ei dacă eu vin la spectacol cu 
unghii și plec fără", cum mărturi-

umărul la 
decorului, 
nervi tari 
„cumplit"

Un apel plin de încredere 
din partea artiștilor amatori 

către dramaturgii 
contemporani

/

sește președinta comitetului sindi
cal). încercările concursurilor.

Poate, din acea modestie ce stă 
bine artistului adevărat, în mod si
gur nu din motive de protocol, și 
nici dintr.-un gest de complezență, cu 
toții au început, de fapt, prin -i 
vorbi despre directorul tehnic, mg. 
Săvel Rotaru (care atunci era plecat 
din institut intr-o delegație). De la 
portretul 
teatrul, 
turneu i 
anume

unui om care iubește 
care nu scapă nici un 

(care, entuziasmat de un 
--------- spectacol văzut la Tea
trul Național, l-a propus în re
pertoriu). al unui conducător care, 
din pasiune dă si indicații re
gizorale, de la imaginea unul pasio
nat al Thaliei, Maria Sumurduc 
trece la un aspect cu caracter de 
generalitate. I! consemnăm tocmai 
pentru valoarea lui de principiu. 
„Deosebit de importantă esțe atitu
dinea conducătorului instituției față 
de fenomenul spiritual în genere, 
față de viața culturală și stimularea 
creativității oamenilor unității res
pective. Este o premisă hotăritoare 
pentru formarea echipelor, pentru 
stabilirea acelui climat de lucru care 
să ducă la reușite, pentru ridicarea 
continuă a ștachetei. E o condiție 
permanentă pentru tonusul moral al 
artiștilor amatori".

înțelegem că o altă sursă de min- 
drie și energie creatoare a amato
rilor de la I.C.P.P.A.M., sprijiniți cu 
dăruire de Constantin Timofte. de 
la Teatrul dramatic, este că ei 
sînt departe de a lucra doar „pentru 
concurs", iar premierele nu sint doar 
evenimente ale lor, ci ale întregului 
colectiv al institutului. Casa de cul
tură a sindicatelor din Galați um
plută pină la refuz — printre spec
tatori aflîndu-se. firesc, și membrii 
conducerii — atitudinea sărbăto
rească a participanților. Interesul 
viu, receptivitatea lor acuzată fac

pentru 
de steril. Ast- 
taldzurilor ia- 

din 103 hec- 
s-au înierbat

— precizează in
terlocutorul — nu 
au putut intra la 
timp în funcțiu
ne datorită întîr- 
zierii finanțării 
unor documenta
ții, precum și a 
unor greutăți in 
construcții. Așa 
este cazul cu sis
tematizarea ca
nalizării apelor 
menajere aln in

cintă și completarea stației de epu
rare cu treapta biologică de la mina 
Herja, stațiile de epurare a apelor 
de la minele Ilba, Baia Borșa, Nis
tru. La nivelul centralei s-a trecut 
la modernizarea stațiilor de epu
rare și dotarea lor cu instalații mo
derne ; există preocupări 
amenajarea iazurilor 
fel, pentru protecția 
zurilor de decantare, 
tare, pină în prezent 
și împădurit mai mult de jumătate". 

Aflăm, de asemenea, că pentru 
valorificarea iazurilor de decantare 
scoase din funcțiune. Ministerul Mi
nelor a emis un ordin prin care sint 
transferate Inspectoratului silvic ju
dețean patru asemenea iazuri.

Rezultate pozitive consemnăm la ■ 
Exploatarea de gospodărie comunală 
Baia Mare în epurarea și recireu- 
larea apei menajere din canalizarea 
orașului. Mărirea capacității de 
tratare a uzinei de apă potabilă 
sporește, totodată, și pe aceea de 
epurare a apelor uzate, ceea ce face 

din aceste evoluții scenice un adevă
rat eveniment. „Numai gala ne face 
concurentă in ceea ce privește sălile 
pline. Unii dintre colegii noștri vin 
și la două, trei spectacole. Și dacă 
I.C.P.P.A.M. are artiști amatori, el 
a format și... critici de teatru... Ne 
fac observații exigente, și întemeia
te, direct, cu referiri la unele deta
lii chiar" (Mariana Dănilă).

înțelegem că ceea ce alimentează 
preocuparea și ambiția creatoare a 
artiștilor amatori gălățeni este pe de 
o parte o stare de competiție, a fie
căruia cu ei însuși și pe de alta do
rința de a promova tocmai la acest 
examen, greu, al spectatorilor și cu
noscătorilor de artă din propria in
stituție.

Nu intîmplător referințele la mun
ca specifică se împletesc in dialogul 
nostru cu cele privind preocupările 
scenice. „Dorința de autodepășire 
care ne caracterizează în profesie se 
transmite și în strădania realizării 
unor spectacole de ținută, reprezen
tative pentru nivelul intelectual al 
celor de Ia I.C.P.P.A.M. (Mircea Za- 
haria. Aida Dima).

Gîndul la spectatori, strategia cu
ceririi iubitorilor de teatru din com
binatul siderurgic, aduc in discuție, 
firesc, paralel cu eforturile de tăl
măcire — calitatea și substanța re
pertoriului. Aici s-au jucat și drama 
de Horia Lovinescu, Al. Voitin, D.R. 
Popescu și comedii de Victor Efti- 
miu, Sidonia Drăgușanu, Ion Băieșu 
și Dan Plăeșu. Ni se Vorbește da 
raritatea pieselor dominate de per
sonaje feminine (în institut aproape 
jumătate sint. femei, aspect ce sa 
reflectă, amplificat, In componența 
echipei teatrale). „De ce oarte chipul 
femeii reține atit. de puțin condeiul 
autorilor de azi ?“ (Gina Lefter).

Reținem, totodată, îndemnul repe
tat făcut dramaturgilor de a consi
dera chiar realitățile profesionale, 
umane ale Combinatului siderurgic 
Galați, de pildă, ca un teren generos 
de investigare, revelator pentru pro
cesele modelării și afirmării unei 
noi conștiințe. Aflăm că la 
I.C.P.P.A.M., unitate componentă a 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
există preocupări susținute legate de 
modernizarea și automatizarea fur
nalelor, de asimilarea de noi măre! 
de oțel cu caracteristici superioare 
și de noi piese de schimb, de îmbu
nătățirea fluxurilor tehnologice și 
creșterea scoaterii de metal etc. Iată, 
aspecte atît de generoase și pentru 
dezbaterea teatrală ! Cineva distinge, 
de pildă, relația cercetare-proiecta- 
re-producție ca o temă pasionantă 
prin coliziunile umane, prin confrun
tările de idei și mentalități pe care 
le implică : prin sursa de tensiune 
care este „factorul timp", prin lupta 
pentru a cițtigâ timp pe care o duc 
proiectanții și constructorii, prin 
eroismul căutării și soluțiilor opti
me, dramatismul cerinței „repede 
și bine"...

Dar despre toate acestea, drama
turgii — ne spun gazdele — trebuie 
să se convingă singuri, la fața locu
lui... Ne facem datoria transmi- 
țindu-le apelul artiștilor amatori cu 
care am stat de vorbă.

•1
j

••

Natalia STANCU

Timpul ce a trecut de la adop- 
ei îndreptățea însă la mai
Este adevărat că unele res- 
se datoresc lipsei de recepti-

să se stabilească un echilibru între 
debitul captat și folosit și cel epurat.

Așadar, s-au înregistrat unele 
progrese în îndeplinirea hotăririi 
amintite a consiliului popular jude
țean, 
tarea 
mult, 
tanțe 
vitate a unor ministere la solicită
rile organelor locale, dar tot atît da 
adevărat este că nici pe plan local 
nu s-a făcut totul în această pri
vință. Să luăm un singur exemplu, 
în articolul precedent se arată că o 
formă de combatere a poluării sint 
perdelele de vegetație. Se preconiza, 
atunci, plantarea unor arbori rezis
tent! la factorii poluanți pe străzi, 
între blocuri, în preajma întreprin
derilor industriale, îndeosebi in car
tierele noi, unde se simte lipsa ve
getației. Ceea ce, din păcate, nu s-a 
făcut. Gospodarii municipiului nu au 
prea multe scuze în acest sens.

Programul amintit cuprinde — e 
drept — întreaga perioadă a cincina
lului. Dar ne aflăm în al treilea an, 
iar lucrurile evoluează destul de 
1 *nt, cu prea multe aminări și re- 
programări. înfăptuirea măsurilor 
menite să ocrotească mediul încon
jurător stă in atenția conducerii 
partidului și statului nostru. In cu- 
vintarea rostită la Conferința pe 
țară a președinților consiliilor popu
lare, secretarul general al partidului 
a subliniat, din nou, această impor
tantă îndatorire a organelor locale 
ale puterii și administrației de stat. 
Este timpul ca îndeplinirea inte
grală a programului atît de judicios 
întocmit al consiliului popular ju
dețean privind ocrotirea mediului in 
acest oraș al țării, dăruit de natură 
cu atitea frumuseți, modernizat și 
reînnoit prin efortul 
statului și prin munca 
locuitorilor săi, să nu 
alte și alte aminări.

Gheorqhe
corespondentul

material al 
neobosită a 
mai sufere

pArja
„Scînteii

l
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APELUL
copiilor României socialiste adresat tuturor copiilor lumii, 

organizațiilor naționale și internaționale de tineret și copii, 
organismelor și organizațiilor internaționale, 
cu prilejul Zilei internaționale a copilului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A IȚAUEI

Domnule președinte,

Am fost deosebit de Impresionat de amabilul mesaj de felicitare pe care 
ați binevoit să mi-1 transmiteți cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele, 
20 mai 1988.

Doresc sâ vâ adresez. Ia rîndul meu, sincere mulțumiri, precum și cele 
mal bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru întărirea 
relațiilor de prietenie și cooperare statornicite Intre cele două țări ale 
noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

Domnului FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

ROMA

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Italiene Imi oferă plăcuta oca
zie de a vă adresa sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul italian prieten.

Nutresc convingerea că raporturile de prietenie tradițională dintre Româ
nia și Italia vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul popoarelor 
noastre, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei internaționale a copilului in Re
publica Socialistă România oferă Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, membră activă a UNICEF, 
prilejul de a adresa — in semn da caldă solidaritate 
și strînsă cooperare — un fierbinte salut organizațiilor 
copiilor, tuturor copiilor de ne planetă, împreună cu 
urarea prietenească de a obține noi si mari succese in 
muncă și învățătură, de a se bucura de o tinerețe fe
ricită, senină, in consens cu aspirațiile cele mai înalte 
de progres, prosperitate și pace ale tuturor na
țiunilor.

Noi, copiii României socialiste, născuti si crescuți în 
perioada celor mai luminoase împliniri din istoria 
multimilenară a poporului nostru, vegheați si ocrotiți 
cu neasemuită grijă și dragoste de întregul partid si 
popor, beneficiind permanent de atenția si Înalta în
drumare a iubitului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele României, a tovarășei 
Elena Ceaușescu. prim viceprim-ministru al guvemu- 

''îui, președintele Consiliului Național al Științei și în- 
vățămintului, ne bucurăm de toate condițiile pentru a 
ne forma ca cetățeni demni, pentru a ne împlini 
personalitatea, educați în spiritul politicii interne si 
externe a partidului și statului nostru, al idealurilor 
luminoase de pace, prietenie și progres social, creștem 

. pentru o lume a păcii, lipsită de norii amenințători ai 
războaielor.

Sîntem mîndri că România d« astăzi, liberă si inde
pendentă între țările lumii, promovează consec
vent prin glasul autorizat al președintelui ei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, idei și inițiative care se înscriu, prin 
înaltul lor umanism și responsabilitate față de viitorul 
planetei noastre, în rîndu] celor mai strălucite contri
buții, menite să conducă popoarele spre idealul su
prem al contemporaneității — pacea.

Copiii României socialiste, alături de părinții si fra
ții lor. de întreaga noastră națiune, călăuziți de cele 
mai curate sentimente de prietenie si solidaritate cu 
toți copiii lumii, își exprimă. în această zi, devenită 
simbol al copilăriei de pretutindeni, dorința fierbinte 
de pace si înțelegere între toate popoarele planetei. 
Unindu-ne glasurile șl inimile noastre de copii intr-un 
singur țel și o singură voință — pacea, adresăm 
prietenilor noștri de pe toate meridianele chemarea 
solemnă de a face totul pentru a ne aduce contribuția 
activă la făurirea unui climat de pace, destindere si 
securitate, de cooperare rodnică intra toate țările Si 
popoarele.

— Trebuie ca glasul nostru să răsune cu fermitate 
acolo unde oamenii mari hotărăsc soarta lumii, — o 
lume al cărei viitor îl reprezentăm. în acest sens, să 
acționăm uniți prin organizațiile noastre naționale si 
internaționale, să lărgim și să diversificăm acțiunile 
dedicate întăririi prieteniei și solidarității internațio
nale. să constituim împreună un forum mondial al co
piilor, pentru pace.

— Alături de părinții și frații noștri, să cerem gu
vernelor, parlamentelor, oamenilor politici șl de stat 
să intensifice lupta pentru pace și dezarmare, pentru 
înghețarea și reducerea cheltuielilor militare si folo
sirea fondurilor pentru ca toți copiii din lume să aibă 
școli, cărți, locuințe, hrană, o copilărie fericită.

— Să cerem Organizației Națiunilor Unite, celorlalte 
organizații și organisme internaționale să facă totul 
pentru promovarea în relațiile internaționale a princi
piilor politicii de pace și cooperare între popoare, pen
tru soluționarea pe calea tratativelor a tuturor dife
rendelor si asigurarea dreptului sacru al tuturor po
poarelor la o viată liberă și demnă.

— Să cerem, potrivit Declarației drepturilor copilu
lui, adoptată de Organizația Națiunilor Unite și în 
consens cu generoasele idei promovate in amplele 
manifestări Inițiate cu prilejul Anului Internațional al 
Tineretului, drepturi și posibilități largi pentru tînâra 
generație din întreaga lume, pentru dezvoltarea și afir
marea sa multilaterală, pentru formarea si desâvîr- 
șirea personalității, într-o lume a echității, dreptății, 
progresului și civilizației înfloritoare.

în această zi, în care glodurile tuturor oamenilor 
se îndreaptă către o lume mai bună și mai 
dreaptă, în care copiii să se regăsească cu împli
nirile și aspirațiile cele mai cutezătoare, să ne unim 
glasurile și voința într-un imn dedicat păcii si priete
niei, dînd expresie dorinței noastre unanime de a șe 
opri cursa înarmărilor și a se trece la dezarmare, de a 
se renunța. în primul rînd, la armele nucleare si pen
tru a se aloca imensele resurse irosite în acest scop 
binelui și fericirii copiilor, viitorului civilizației umane.

Avînd convingerea că apelul nostru răspunde nă
zuințelor copiilor din întreaga lume, organizațiilor de 
copil, urăm prietenilor noștri de pe toate meridianele 
să învețe, să crească și să muncească In condiții de 
pace, de libertate și demnitate.

în numele vieții și fericirii copiilor — viitorul de 
aur al omenirii — să triumfe pacea Si prietenia pe 
planeta Pămint 1

TELEGRAMA
Primul-mintstru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene, Ci- 
riaco de Mita, cu prilejul zilei na
ționale a acestei țări, prin care ii 
transmite călduroase felicitări și cele

mat bune urări de fericire personală, 
în telegramă se exprimă, totodată, 
convingerea că relațiile de colabo
rare româno-italiene vor continua să 
se dezvolte. In interesul reciproc ai 
celor două țări, al păcii și colabo
rării internaționale.

(Agerpres)

La București s-au deschis ieri

lucrările Consfătuirii secretarilor cu probleme agrare
ai Comitetelor Centrale 

si muncitorești din « •
La București s-au deschis, 

miercuri, 1 iunie, lucrările Consfă
tuirii secretarilor cu probleme a- 
grare ai Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste.

ale partidelor comuniste 
unele țări sucialiste

Partidul Comunist Român este re
prezentat la această consfătuire de 
tovarășul Vaslle Bărbulescu, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Lucrările consfătuirii continuă.

tv
în Jurul orei 9, transmisiune directă: 
Deschiderea ședinței comune a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor.

Internaționale • Perfecționarea or
ganizării și conducerii agriculturii, 
întărirea continuă a unităților a- 
gricole socialiste șl cooperarea a- 
cestora cu țăranii din zonele de 
deal și de munte.

21,25 Comparații în timp (color). Ce a 
însemnat pentru România calea 
socialistă, de dezvoltare • Idea
luri împlinite (partea I)

21,50 Telejurnal

Se împlinesc, astăzi, 
42 de ani de la pro
clamarea Republicii 
Italiene, rod al luptei 
antifasciste ci de re
zistență a forțelor 
populare împotriva 
dictaturii fasciste si 
ocupației hitleriste — 
eveniment de însem
nătate istorică in via
ta și destinele po
porului străvechii 
peninsule.

în condițiile avtn- 
tului mișcării demo
cratice din Italia ce a 
urmat anilor întune
cați ai fascismului, 
italienii s-au pronun
țat in mod ferm, in 
cadrul referendumu
lui de Ia 2 iunie 1946, 
pentru forma republi
cană de guvernămint. 
pentru dezvoltarea 
democratică a Italiei.

Anii care au trecut 
de la proclamarea re
publicii au însemnat 
pentru poporul ita
lian, care a adus de-a 
lungul veacurilor o 
contribuție însemnată 
la tezaurul culturii si 
civilizației universale, 
ani de susținute efor
turi. materializate in 
numeroase realizări 
ce au făcut ca Italia 
să se situeze astăzi 
printre țările avansa
te din lume din punct 
de vedere economic.

Stau mărturie pro
gresele înregistrate 
în industrie, in știin
ță. in tehnică, în alte 
domenii de activitate, 
într-o serie de ra
muri ale industriei, 
cum ar fi construcții
le de mașini, chimia, 
electronica. Italia o- 
cupă poziții de frun
te, după cum sînt evi
dente și progresele 
înregistrate in regiu
nile din sudul mai 
puțin dezvoltat al 
tării, faptul că indus
tria lsi face si aici loc 
în peisajul unei eco
nomii tradițional a- 
gricole.

Orice Itinerar prin 
Italia este revelator 
pentru vizitatorul ro
mân si prin multiple
le dovezi ale trăini- 
ciei legăturilor prie
tenești româno-ita- 
liene. legături pu
ternic stimulate de a- 
finităttle "de origine, 
limbă și cultură. Ba
zate pe principiile 
respectului indepen
dentei și suveranității 
naționale, egalității 
în drepturi, neames
tecului In treburile 
interne si avantajului 
reciproc, aceste re
lații cunosc in pre
zent o continuă șl 
multiplă dezvoltare.

Un rol determinant In 
evoluția raporturilor 
româno-italiene au 
avut întîlnirile și 
convorbirile la nivel 
înalt. documentele 
semnate cu aceste 
prilejuri dind puter
nice impulsuri conlu
crării dintre cele două 
țări în toate domenii
le de activitate. O a- 
testă puternica am
plificare a colaborării 
economice în ramuri 
de producție impor
tante, cum sint con
strucțiile de mașini, 
metalurgia, chimia si 
petrochimia. precum 
și intensifica
rea schimburilor In 
domeniile științei si 
tehnicii, artei și cul
turii. în același timp. 
Italia si România se 
pronunță pentru edi
ficarea securității oe 
continentul nostru, 
acționează pentru a- 
sigurarea păcii in 
lume.

Răspunzlnd pa de
plin Intereselor reci
proce. dezvoltarea 
continuă ,a relațiilor 
româno-italiene se În
scrie. fără îndoială, 
ca o contribuție im
portantă la întărirea 
păcii, securității sl 
colaborării in Europa 
și în lume.

CONSILIUL NATIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

80,00 Telejurnal
80,S0 Cintece șl versuri patriotice, re

voluționare (color)
21,03 In dezbatere : Expunerea tovară

șului Nicolae Ceaușescu cu privi
re la unele probleme ale condu
cerii activității economîco-sociale, 
ale muncii ideologice și politico- 
educative, precum și ale situației
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Cu prilejul Zilei internaționale a copilului, ieri in Capitală a avut loc

ȚIN VIAȚĂ ȚĂRII J

vremea
O impresionantă manifestare a pionierilor 

și șoimilor patriei
Sub semnul generoaselor idei, a- 

precieri si îndemnuri cuprinse in Me
sajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, adresat pionieri
lor si șoimilor patriei, tuturor copi
ilor tării. întregului tineret cu prile
jul zilei de 1 Iunie, miercuri a avut 
loc în Capitală o impresionantă adu
nare.

Pe platoul din fata Palatului pio
nierilor si șoimilor patriei, unde a 
avut loc adunarea, și-au dat întil- 
nire zeci de mii de copii bucureșteni, 
cărora li s-au alăturat un mare nu
măr de locuitori ai Capitalei. Cel 
prezenti purtau portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. ale tova- 
răsei^Elena Ceaușescu. drapele, pan
carte pe care erau înscrise urări la 
adresa partidului, a secretarului său 
general, a patriei noastre socialiste. 
Cu inimile vibrîhd de bucurie, pio
nieri și șoimi ai patriei fluturau 
«tegulețe, eșarfe multicolore, buchete 
de flori.

Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat pionierilor 
și șoimilor patriei, tuturor copiilor 
țării. întregului tineret cu prilejul zi
lei de 1 Iunie, citit în fața partici- 
pantilor la adunare de tovarășul loan 
Toma, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. a fost urmărit cu viu interes 
și deplină satisfacție, cu puternice 
urale si ovații. S-a scandat cu entu
ziasm ..Ceaușescu — P.C.R. !“, 
..Ceaușescu si poporul !“. ..Ceaușescu 
—- tinerii ..Ceaușescu — România, 
ocrotesc copilăria !“. ..Ceaușescu — 
pace !“. S-a dat astfel expresie sen
timentelor de profundă dragoste, de 
recunoștință fierbinte fată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. de tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru minunatele 
condiții de viată, creștere si educare 
asigurate tinerei generații a patriei, 
chemate să ducă mai departe, prin 
destoinicie si muncă fără preget, fă
clia progresului, a socialismului și 
comunismului în România.

în atmosfera emoționantă a

ceremonialului pionieresc a fost 
ridicat pe catarg drapelul patriei. A 
fost intonat, de către toți particlpan- 
tii la adunare. Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

A luat cuvîntul tovarășa Poliana 
Cristescu, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor.

Au vorbit, de asemenea, pionierii 
Sorana Belciu, locțiitor al președin
telui Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor, și Mircea Vîlcea, 
comandant de detașament la Școala 
nr. 45. București, si Viorica Neculau, 
vicepreședintă a Consiliului Național 
al Femeilor.

Vorbitorii au relevat tradiția săr
bătoririi in tara noastră a Zilei inter
naționale a copilului, ca semn al 
dragostei și încrederii cu care parti
dul și statul nostru înconjoară cele 
mai tinere vlăstare ale patriei, 
veghează la educarea viitoarelor 
generații de constructori conștienți și 
devotați ai socialismului și comu
nismului în România.

A fost subliniat faptul că. în această 
zi sărbătorească, cele mai luminoase 
ginduri, cele mai vibrante sentimen
te de dragoste, stimă și recunoștință 
ale copiilor se îndreaptă către secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea 
ce a făcut și face, cu neasemuită 
dragoste părintească, pentru a 
asigura copiilor și tinerilor patriei 
minunate condiții de formare și 
afirmare, de muncă, învățătură și 
viață.

în același timp, ei aduc un 
fierbinte omagiu tovarășei Elena 
Ceausescu, pentru contribuția re
marcabilă la elaborarea și înfăptui
rea planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a patriei, 
la înflorirea științei, învățămîntului 
și culturii românești, la creșterea și 
educarea tinerei generații.

Cei care au luat cuvintul au expri
mat angajamentul tuturor copiilor 
tării de a acționa în spiritul 
mesajului adresat lor cu prilejul

zilei de 1 Iunie, luminos program de 
muncă și acțiune revoluționară, 
pentru a fi întotdeauna la nivelul 
cerințelor si exigențelor.

în cadrul adunării a fost prezentat 
„Apelul copiilor României socialiste 
adresat tuturor copiilor lumii, orga
nizațiilor naționale și internaționale 
de tineret și copii, organismelor și 
organizațiilor internaționale. cu 
prilejul Zilei internaționale a 
copilului".

Apelul pune In evidență dorința 
fierbinte de pace a copiilor din țara 
noastră, chemarea lor adresată cole
gilor de generație de pe toate meri
dianele globului de a face totul pen
tru a contribui activ la făurirea unui 
climat de liniște, destindere și secu
ritate, de cooperare rodnică Intre 
toate popoarele lumii, în care tînăra 
generație să poată învăța, să crească 
și să muncească, în libertate și 
demnitate.

într-o atmosferă Insuflețltoare, de 
puternic entuziasm, participantii la 
adunare au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care dă glas hotărî- 
rii ferme a milioanelor de copii ai 
României de a Învăța și munci cit 
mai bine, de a se pregăti temeinic 
pentru a deveni cetățeni demni ai 
scumpei noastre patrii, constructori 
devotați ai socialismului și comu
nismului.

După adunare, la Palatul pionieri
lor șl șoimilor patriei — edificiu 
construit din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o dovadă 
grăitoare a preocupării statornice a 
partidului, a secretarului său gene
ral, a întregii noastre societăți față 
de cea mai tînără generație a țării 
— a avut loc un spectacol cultural- 
artțstic la care și-au dat concursul 
formații artistice ale pionierilor și 
șoimilor patriei, laureate ale Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei".

institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 2 iunie, ora 20 — 5 iunie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi In ge
neral instabilă în prima parte a inter
valului, cind cerul va fi mal mult no- 
ros, apoi se va ameliora începînd din 
vestul' țării, iar cerul va fl variabil. 
Precipitații temporare, sub formă de 
ploaie, mai ales cu caracter de aver
se însoțite de descărcări electrice, vor 
cădea local in nordul și estul țării. 
In prima parte a Intervalului. Izolat, 
va cădea grindină, iar cantitățile de 
apă pot depăși 20 de litri pe metrul 
pătrat. In partea a doua a intervalu
lui, aria ploilor se va restrînge, a- 
cestea semnallndu-se, pe alocuri, in 
cursul după-amlezelor. Vtntul va su
fla slab pină la moderat, cu unele In
tensificări in estul țării in primele 
zile, din sector nordic. Temperatura 
aerului va continua să scadă la În
ceput, apoi va crește. Minimele vor fl 
cuprinse între 7 și 17 grade, mat ridi
cate ta început pe litoral, Iar maxi
mele intre 17 șl 25 de grade, in pri
mele zile, apoi mai ridicate, chiar pinâ 
la 30 de grade, in sudul țării. In Bucu
rești : Vremea va fl în general insta
bilă In primele zile, apoi se va ame
liora. Cerul va fl temporar noros. Vor 
cădea averse de ploaie in primele 
după-amleze. Vint slab pinâ la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
intre 12 șl 15 grade, iar cele maxime 
intre 23 și 25 de grade, mal ridicate 
in ultima zi pinâ la 28 de grade.

O UZINĂ PENTRU SĂNĂTATE

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Finalele celor mai mici judoka

Județul Prahova a găzduit, la 
Bușteni, in zilele de 27—29 mai a.c., 
finalele concursului republican de 
judo pentru copii, care a reunit 
peste 400 de participanți — cel mai 
dotați și mai bine pregătiți judoka 
din județe și din municipiul Bucu
rești, care la concursurile de zonă 
au obținut, la fiecare categorie do 
greutate, locurile I, II și III.

înscris sub egida competiției na
ționale „Daciada", concursul a mar
cat, totodată, un moment jubiliar: 
anul acesta se implinesc 20 de ani de 
la primul concurs de judo organizat 
în țara noastră — Cupa „Cutezăto
rii", 1968.

Prezent în sală pe toată durata 
competiției, secretarul Federației ro
mâne de judo, profesor Anton Mu- 
raru, făcea o comparație cu perioada 
inoeputului, cind, în toată țara, exis
tau doar 76 de judoka, în timp ce 
actualul campionat a aliniat la'start, 
inițial, peste 13 400 de copii. Notăm 
numele campionilor, cu certitudinea 
că mulți dintre el vor evolua cu suc-

★
• La Dortmund s-a disputat 

meciul de fotbal dintre selecționa
tele R.F. Germania și României, 
contînd pentru preliminariile turneu
lui olimpic. Gazdele au obținut vic
toria cu sqprul de 3—0 (1—0) și, cla- 
sîndu-se pe primul loc în grupa A 
europeană, s-au calificat pentru 
Jocurile Olimpice.
• Turneul internațional masculin 

de handbal dotat cu „Trofeul Iugosla
viei" s-a încheiat la Skoplie cu vic-

ces In anii viitori. La copil II (10. 11 
ani împliniți): Robert Andreescu, ctg. 
29 kg, Clubul sportiv școlar nr. 1 — 
SPARTAC București ; Zorel Burlan, 
ctg. 32 kg — „Unirea" Focșani ; 
Gherghel.v Tames, ctg. 35 kg, C.P. 
Cluj ; Ciprian Petrovjci, ctg. 39 kg 
C.S.Ș. II — Portul Constanța ; Horia 
Lăculete, ctg. 43 kg — „Metalul" 
Rm. Vilcea ; Ciprian Popescu, ctg. 
47 kg — Rm. Vilcea ; loan Dragoș, 
ctg. + 47 kg — „Gloria" Arad. La 
copil I (12, 13 ani Împliniți) : Daniei 
Adam, ctg. 35 kg — „Voinicelul" — 
București ; Cosmin Bocșa, ctg. 38 kg
— C.S.S. Alba ; Dragoș Mihâlcescu, 
ctg. 41 kg — „Viitorul" — Pitești ; 
Ciprian Ârsene, ctg. 45 kg — „Oțe
lul" — Tirgoviște ; Adrian Ionescu, 
ctg. 49 kg — „Rafinorul" — Ploiești; 
Mihai Moraru, ctg. 54 kg — „Rafino
rul" — Ploiești ; Cătălin Bălan, ctg. 
+ 54 kg — C.S.S. nr. 5 — „Rapid" 
București.

Felicitări campionilor, succes aces
tui frumos sport la 20 de ani de la 
prima competiție t

★
toria selecționatei U.R.S.S. — 10 
puncte, urmată de formațiile Sue
diei, Poloniei — cu cite 6 puncte. 
Iugoslaviei — 5 puncte și Japoniei
— 3 puncte.

• Campionatele balcanice de volei 
feminin s-au încheiat în Albania. în 
ultima zi a competiției formația 
României învingînd cu scorul de 3—0 
(15—9. 15—10. 15—3) selecționata
Greciei.

în clasamentul final al competiției, 
pe primul loc s-a situat Bulgaria, 
•urmată de Albania, România. Turcia, 
Iugoslavia și Grecia.
• Concursul internațional feminin 

de floretă de la Leipzig, contind 
pentru „Cupa Mondială", a fost ciști- 
gat de scrimera vest-germană Zita 
Funkenhauser. care a dispus în fi
nală cu 8—4 de italiana Dorina Vac- 
caroni.
• Cursa internațională automobi

listică de 500 mile de la Indianapo
lis a revenit la actuala ediție pilo
tului american Rick Mears („Che
vrolet"), care a realizat o medie o- 
rară de 231 km. Pe locurile urmă
toare, la un tur de invingător, s-au 
clasat brazilianul Emerson Fittipaldi 
(„Chevrolet") și americanul Al 
Unser („March Cosworth").

• Campionatul de fotbal al Tur
ciei s-a incheiat cu victoria echipei 
Galatasaray — 90 puncte, urmată in 
clasament de formațiile Besiktas — 
78 puncte și Malatyaspor — 62 
puncte.

• în ultima zi a concursului in
ternațional de natație de la Boca 
Raton (Florida), înotătoarea ameri
cană Laura Walker a ciștigat proba 
feminină de 100 m liber, cu timpul 
de 56”39/100, iar australiana Janelie 
Elford s-a situat pe primul loc la 
800 m liber cu 8’24”15/100. în con
cursul masculin, Andrew Baildon 
(Australia) a terminat învingător în 
proba de 100 m liber cu 50”43/100, 
iar coechipierul său David Wilson a 
fost cronometrat la 200 m fluture în 
l’58”99/100.

GIURGIU : Lucrări 
de bună gospodărire 

și înfrumusețare
Prin hărnicia locuitorilor săi, 

mobilizați de către deputați și edi
lii municipiului, municipiul Giur
giu își înnoiește de la un an la 
altul înfățișarea edilitar-gospodă- 
rească. Tovarășul Ion Pismac, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular municipal, ne prezintă un 
scurt bilanț a ceea ce s-a făcut de 
la începutul anului și pînă în pre
zent. Este vorba de repararea și 
intreținerea pavajelor carosabile și 
trotuarelor pe o suprafață de 10 000 
metri pătrați, amenajarea și între
ținerea spațiilor verzi, plantarea a 
peste 1 250 000 flori și a peste 
20 000 arbori și arbuști ornamentali. 
(Ion Manea).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 1 IUNIE 1988

Extragerea I : 26 23 19 36 8 5

Extragerea a II-a : 1 21 24 17 35 13

Fond total de clștiguri : 623 508 lei, 
din care 34 281 lei report la cate
goria I.

cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; ni; 13; 15; 17,15; 
19,30, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Niște băieți grozavi : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20
• Massey Sahib („Săptămtna filmu
lui indian") î STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 12,15; 15; 18; 20,45
• Trenul de aur : LIRA (31 71 71) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Rezervă la start : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19, COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Duminică In familie : FLOREASCA 
(33 29 71) — 15; 17; 19
• Iacob : VIITORUL (10 67 40) — 
14,45; 17; 19
• Flăcări pe comori : GLORIA

Spații albe, pereți din 
faianță imaculată, femei 
tinere îmbrăcate in halate 
de un alb pur. totul trans
mite sentimentul curățe
niei absolute, al igienei to
tale. La intrarea în schimb, 
întregul personal este su
pus unul examen medical 
și de igienă, nu e voie sâ 
intri cu guturai sau cu alte 
afecțiuni virotioe, nu e 
voie să intri cu părul lung 
sau cu unghiile netăiate... 
Nu poți intra fără să fi 
trecut pe la vestiar, unde 
să fi făcut un dus si să-ti ■ 
fi lăsat veșmintele de a- 
casă pentru a îmbrăca al
tele, de la încălțăminte 
pînă la bonetă. Un duș va 
trebui să mai faci și la ju
mătatea schimbului. Pe 
miini va trebui să te speli 
de mult mal multe ori.

Aici se lucrează pentru 
sănătatea omului. Și nu e 
un spital. E mult mai 
mult : o uzină de medica
mente. Nouă, totalmente 
nouă. Abia a Intrat parțial 
in probe tehnologice. în
treprinderea de medica
mente din Tîrgu Mureș. 
Care își va tipări pe eti
chete, probabil, emblema 
„Medim". A fost construită 
în decursul ultimilor doi 
ani — obiectiv _al cincina
lului In curs. întregește, 
cu un anume spectru, in
dustria farmaceutică ro
mânească. Unele dintre ac
tualele întreprinderi de 
medicamente sînt dezvol
tări ample sl succesive ale 
unor mai vechi fabrici si 
laboratoare (întreprinde
rea de medicamente Bucu
rești. „Terapia" Cluj-Napo- 
ca. „Biofarm" București). 
Altele sînt construcții noi 
(întreprinderea de antibio-' 
tice Iași. „Biosinteza" Ca
lafat) la a căror familie se 
adaugă acum noua
prindere din apropiere 
centrul municipiului 
Mureș.

Medicamentele ce se 
fabrica aici vor avea
profil distinct : vor fi, în 
principal, extracte din 
masă biologică animală, . __ ____ ____
dar și din bogata floră citate. De exemplu, „Ente- 
montanâ a Transilvaniei. 
Nu se exclud însă 
preparatele obținute 
sinteză chimică. O 
particularitate a noii 
— o mare parte a produse
lor ei vor fi liofilizate 
(procedură prin care o 
substanță medicamentoa
să. îngrijit produsă, este 
flaconată. apoi transforma
tă din starea de soluție în 
aceea de pulbere. în condi
ții de absolută sterilitate, 
ceea ce ii asigură un foar-

intre- 
de 

Tg.

vor 
un

te Înalt grad de acuratețe 
și deci o sporită eficacita
te terapeutică). Se vor fa
brica însă și tablete. Vor 
fi, în final, trei importan
te capacități 
pentru : 1) 
comprimate 
15 milioane 
unguente. 3) 
ne de flacoane cu produse 
•liofilizate.

— Ce s-ar mal putea 
spune despre întreprinde
rea dumneavoastră ? l-am 
întrebat pe director, ing. 
Ion Boitan.

— De exemplu, faptul că 
ea a fost special concepu
tă, cu soluționări tehnice 
care au avut In vedere ex
cluderea oricăror germeni 
microbienl. Din acest

de producție 
Un miliard de 

pe an. 2) 
de tuburi cu 
25 de milioa-

cultăți de farmacie. Care 
ne-au și sprijinit si ne-au 
oferit soluții încă din 
timpul construirii între
prinderii. Cred în succesul 
întreprinderii noastre mai 
ales în domeniul ei tehno
logic prioritar : extracția 
și purificarea substanțelor 
din produsele naturale,

— Ceva despre construc
tori ?

— Veți discuta și cu el. 
desigur. Pină aitunci, tre
buie să vă spun că pe a- 
cest șantier s-a 
l’oarte disciplinat, 
structorll au înțeles câ ~ 
trebuia tratat cu i..„..... ..
seriozitate pină șl ultimul

. ___ _____ rosti
rile dintre plăcile de fa
ianță. de unde trebuie ex
clusă posibilitatea acumu
lării unor impurități. E 
doar un exemplu dintr-o 
mie. Tot ce s-a făcut aici 
este de prima clasă: struc
tura de rezistentă, special 
concepută de către Institu
tul politehnic din Cluj-Na- 
poca, utilajele chimice 
realizate la Combinatul de 
fire și fibre sintetice din 
Săvlnești sau la întreprin
derea de utilaj chimic din 
Făgăraș. O mențiune spe
cială pentru mașina de 
confecționat tuburi din 
rondele de aluminiu, fa
bricată la IPSUIC Satu 
Mare. Extrem de complexă 
și foarte bine realizată.

Și acum, la constructori. 
Inginer-șef Mircea Chirva- 
se (Antrepriza de con
strucții industriale Tirgu 
Mureș) :

— Au mai participat aici 
șl Trustul de montaj uti
laj chimic București, Trus
tul de instalații și automa
tizări București, Trustul 
de lucrări speciale Bucu
rești. „Frigotehnica", „Elec- 
tromontaj" șl alții. Greul 
a trecut. Mal avem acum 
mici finisaje. Greu pentru 
noi a fost să realizăm 
structura de rezistentă de 
la corpul principal de fa
bricație. Pentru că s-au 
cerut planșee cu deschi
deri mari, precompriraate. 
Fără nici o grindă, nicăieri, 
ca să se excludă orice un
ghere în care .s-ar putea 
depune praf. Nu mai făcu
sem așa ceva și nici nu 
știu să se mai fl făcut un
deva, in România. De a- 
ceea a si fost frumos, pen
tru noi, să lucrăm aici. 
Numai tehnologii unicat. 
Care ne-au cerut, tuturor, 
6ă dovedim că sîntem în 
stare de lucruri mari, că 
sîntem cineva în profesie. 
Și că lăsăm in urma noas
tră ceva care va atrage 
admirația. Ginditi-vă că 
am avut de făcut un hec
tar de placări cu faianță, 
într-o tehnologie specială, 
cu polimeri. Și cite și cite 
altele...

lucrat 
Con-

1 că slid, 
maxima

care exercită o îțțfinit redusă agresi^ne^chi»^TnL^S^ 
asupra țesuturilor, avînd, 
în același timp, un sporit 
efect terapeutic.

Din punctul de vedere al 
echipării, uzina aceasta 
este. în proporție de 90 la 
sută, o creație autohtonă, 
încă o probă de capacitate 
a gindlrli științifice si teh
nice românești, ca si a atit 
de largilor posibilități pe

LA TG. MURES
0 NOUĂ SI MODERNĂ UNITATE 

A INDUSTRIEI DE MEDICAMENTE

punct de vedere se află la 
nivelul celor mai perfec
ționate din lume. Produsul 
de bază va fi „Trofo- 
par“-ul. medicament nou. 
un hepatoprotector cu un 
spectru mai larg de efica
citate terapeutică decit 
produsele, din aceeași fa
milie. aflate acum in prac
tica medicală.

Pe parcursul! realizării 
Investiției a apărut in pro
filul nostru și o altă fa
milie de produși medica
mentași, rezultat al cerce
tării românești din dome
niu, anume al unui colec
tiv condus de dr. Rodi ca 
Teodorescu. S-a pus la 
punct o procedură farma
ceutică. de tipul celei uti
lizate la antibiotice, dar cu 
alt rezultat : culturi selec
ționate de microorganisme 
prin care, la sfirșitul pro
cesului, se obțin substanțe 
medicamentoase de alt tip 
decit antibioticele, dar tot 
atît de prețioase, cu tole
ranță mare la organismul 
uman și de mare efica-

nici 
prin 
altă 

uzine

rolactil“-ul, medicament 
de reechilibrare a florei 
Intestinale, îndeosebi la 
nou-născuți, ca si pentru 
tratamentul malabsorbtiei. 
Este ceva cu totul nou. Și. 
în mod sigur. de mare 
perspectivă in farmaceuti
că. Pe aceeași formulă pot 
apărea multe alte fericite 
surprize. întreprinderea 
noastră beneficiază de ac
tivitatea. la Tg. Mureș, a 
două clinici universitare 
de prestigiu sl a unei fa-

care le-a dobindlt Indus
tria noastră de a fabrica 
mașini, utilaje, aparatură 
de înaltă finețe si precizie 
și pentru cele mal diverse 
domenii. Echipamentele 
sînt, în bună parte, pre
miere. prototipuri. Așa in
cit, dacă s-ar ivi nevoia, 
astfel de uzine s-ar putea 
produce... în serie.

— Sînt, în general, uti
laje mici și asupra cărora 
se poate, ulterior, inter
veni pentru orice alte ne
cesități tehnologice ; ne 
trebuie doar experiență și 
idei. Le vom avea 
spune ing. Boitan. 
de pe acum ci te va 
me. Ca inginer 
am simțit o mare i 
tie atunci cind am i 
constat ridicatul i 
perfecționare a 
de 
analitice, realizată în în
treprinderi din România. 
Pentru că succesul in teh
nologia medicamentelor 
este determinat, in primul 
rind, de posibilitatea aces
tor perpetue analize. Știați', 
de exemplu, că orice me
dicament. după încheierea 
unui ciclu tehnologic (si 
pot fi mai multe) trebuie 
sâ stea minimum o lună 
intr-un fel de... carantină? 
în acest timp, produsul 
este mereu și mereu anali
zat. Pentru că procesul 
chimic poate continua si 
după ciclul ,tehnologic și 
pot apărea deci modifi
cări ale proprietăților res
pectivelor preparate.

— mai
Avem 

progra- 
chimist, 

satisfac- 
putut sâ 
nivel de 

aparaturii 
control și determinări

Mihai CARANFIL

(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Medalion Ellsabeta Bostan — „Un
de ești, copilărie" î MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Umbrele soarelui — 17; 19, lartă- 
mă — 15 : POPULAR (35 15 17)
• Temerarii de la scara doi : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13,15
• Cronica adolescenței : LUMINA — 
15,30; 17,45; 20
• Recital in grădina cu pitici — 15; 
17, Program de desene animate — 9; 
11; 13 ; DOINA (16 35 38)
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 9; 11; 13, Alarmă la bord
— 15 ; 17 ; 19 : DACIA (50 35 94)
• Egreta de fildeș — 15, Feerie ber- 
lineză — 17; 19: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)
• Transport primejdios • TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Cap și pajură : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) ; A douăsprezecea noapte — 
18 ; (sala Amfiteatru) ; Contrabasul
— 18 ; (sala Atelier) : Pe la ceasul 
cinci spre seară... — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Tinerii și 
marea literatură camerală". Valentin 
Vardianu, Cipriana Smărăndescu, 
Bogdan Vodă, Diana Dogaru — pian
— 17,30 ; (Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Tadeus Strugala 
(R. P. Polonă). Solist : Dan Grigore
— 19
• Opera Română (13 18 57) : Carmen
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) ; Con
tesa Maritza — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Trenurile mele — 18 ; (sala grădina

Icoanei, 11 95 44) : Uriașii munților — 
18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (141)9 OS) ; 
Bătrîna și hoțul — 19
<9 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndrăgos
tit — 18 ; (sala Studio) : O noapte 
furtunoasă — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Discuție fără martori — 18
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase“ (15 56 78, grădina Boema) ; O 
seară la Boema — 19
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 18
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77. sala
Victoria) ; Peștișorul de aur (Teatrul 
de păpuși din Botoșani) — 10 ; 15 ;
(sala Cosmonauților, 11 12 04) ; Po
vestea porc1".— 15
• Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului din Moscova" — 19
• Studioul de teatru T.A.T.C. 
(15 72 59) : Nu sînt turnul Eiffel — 
18,30



IDS Șl TEZE FUNDAMENTALS DIN EXPUNEREA 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

O concepție cuprinzătoare, de largă 
adeziune internațională privind înfăptuirea 

unei noi ordini economice mondiale

Convorbirile sovieto-americane la nivel înalt

In analiza problematicii interna
ționale efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Expunerea la 
ședința din aprilie a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
una din ideile majore subliniate este 
necesitatea lichidării subdezvoltării 
și înfăptuirii unei noi ordini econo
mice mondiale.

Aceasta este — trebuie arătat de 
la început — una din problemele 
cardinale ale zilelor noastre, de a 
cărei soluționare depinde însuși 
viitorul omenirii : menținerea și 
adîncirea decalajelor economice din
tre state constituie, așa cum a arătat 
în repetate rînduri secretarul gene
ral al partidului, nu numai o 
flagrantă inechitate, ci și o sursă 
de încordare în relațiile internațio
nale, de accentuare a instabilității 
economice și politice mondiale, de 
conflicte și amenințare a perspec
tivelor de pace ale umanității.

Principalul obiectiv — li
chidarea subdezvoltării. Po" 
ziția principială, constructivă a 
României in aceste probleme, con
tribuția esențială a președintelui 
Nicolae Ceaușescu atit la elucidarea 
și cristalizarea conceptului de nouă 
ordine economică mondială, cit și 
la clarificarea căilor și promovarea 
acțiunilor practice în vederea reali
zării acestui obiectiv istoric sint 
bine cunoscute și se bucură de o 
largă apreciere pe plan internațional 
— ca și întreaga politică externă a 
țării. în acest sens, în expunere se 
subliniază că și în timpul vizitelor 
la nivel înalt efectuate în acest an 
s-a putut constata înalta prețuire de 
care se bucură, pe plan internațio
nal, politica României de pace, de 
colaborare și dezvoltare economi- 
co-socială.

Intr-adevăr, o dezbatere asupra 
taxelor cuprinse în expunere nu ar 
putea să nu releve această largă 
adeziune întrunită de poziția Româ
niei — inclusiv în numeroase foruri, 
conferințe, mese rotunde, seminarii 
internaționale, unde ideile, sugestiile 
și propunerile țării noastre s-au 
bucurat de aprobare și sprijin, fiind 
considerate drept contribuții origi
nale și constructive la soluționarea 
problemelor ce confruntă economia 
mondială.

Un exemplu dintre multe altele : 
la Conferința internațională privind 
relația dintre dezarmare și dezvol
tare, care a reunit, în toamna anu- 
mi trecut, la sediul O.N.U. din New 
York 150 de state, președintele țării 
noastre a adresat un mesaj în care 
se propunea participanților să în
ghețe cheltuielile militare și apoi să 
le reducă treptat, iar fondurile ast
fel eliberate să fie utilizate pentru 
asigurarea progresului tuturor po
poarelor ; să se folosească știința și 
tehnica exclusiv in scopuri pașnice 
fi, în acest sens, să se reorienteze 
cercetările științifice și tehnologice 
din domeniul militar spre soluțio
narea unor probleme economice și 
sociale generate de subdezvoltare. 
Merită a fi comparate aceste propu
neri cu textul documentului final al 
conferinței, în care se consemnează 
„dorința statelor participante de a 
acționa pentru adoptarea de măsuri 
menite să reducă cheltuielile mili
tare ; de a consacra dezvoltării so- 
cial-economice o parte din resursele 
degajate prin dezarmare. în vederea 
eliminării prăpastiei economice din
tre țările dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare ; de a crea condițiile 
pentru folosirea tehnologiilor avan
sate in scopul lichidării subdezvol
tării, a realizării altor obiective ale 
noii ordini economice internaționa
le". Toate acestea vorbesc de la sine 
despre valoarea și oportunitatea 
propunerilor din mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în general despre 
realismul și justețea pozițiilor 
României față de problematica eco
nomică mondială.

Mărturii grăitoare ale largii ade
ziuni la poziția României in proble
mele lichidării subdezvoltării, prin
cipalul obiectiv al noii ordini 
economice mondiale, au putut fi 
consemnate și la cea de-a 11-a 
reuniune ministerială a „Gru
pului celor 77". Delegația țării 
noastre a prezentat participanți- 
lor considerentele și propune
rile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind soluțio

narea unor probleme ale vieții eco
nomice internaționale — documen
tul românesc cuprinzînd un apel la 
instituirea unui moratoriu pentru o 
perioadă de cel puțin cinci ani asu
pra tuturor creditelor acordate țări
lor în curs de dezvoltare de către 
guvernele țărilor dezvoltate, de 
bănci, inclusiv F.M.I. și B.I.R.D. ; 
propuneri privind limitarea dobîn- 
zilor la maximum 5 la sută ; renun
țarea la măsurile protecționiste și 
discriminatorii ; aplicarpa fermă a 
prevederilor G.A.T.T. referitoare la 
acordarea clauzei națiunii celei mai 
favorizate ; reconsiderarea funda
mentală a politicii și practicilor fo
losite de F.M.I. și B.I.R.D. Or, in 
„Declarația ministerială" adoptată 
de „Grupul celor 77“ se regăsesc 
efectiv, într-o formă sau alta, nu
meroase din aceste propuneri. Ast
fel, documentul amintit se pronunță 
pentru „adoptarea de măsuri vizînd 
ușurarea poverii datoriilor externe 
ale țărilor in curs de dezvoltare, în 
primul rînd prin reducerea substan
țială a dobînzilor bancare și suspen
darea temporară a plăților în con
tul datoriilor, pentru respectarea in
tegrală a prevederilor G.A.T.T., in
clusiv a acelora cu privire la acor
darea clauzei națiunii celei mai fa
vorizate".

Pe aceeași linie se înscriu și 
aprecierile președintelui în exer
cițiu al „Grupului celor 77“ la 
New York. Fernando Diaz Duran 
(Guatemala), care ne-a declarat : 
„România a susținut consecvent 
strădaniile țărilor in curs de dezvol
tare de a depăși uriașele lor dificul
tăți economice, aducindu-și astfel o 
contribuție apreciată de noi toți la 
procesul extrem de anevoios de re
glementare echitabilă a problemelor 
economico-financiare și comerciale 
internaționale. Prin noile propuneri 
referitoare la datoriile externe. 
România vizează înlăturarea celui 
mai serios obstacol nu numai din 
calea dezvoltării țărilor debitoare, ci 
și a revitalizării întregii economii 
mondiale".

Propuneri realiste, con
structive Intr-adevăr, așa cum 
demonstrează și studiile efectuate 
pe plan internațional, dacă efortu
rile de progres ale țărilor în curs 
de dezvoltare se lovesc astăzi de 
greutăți fără precedent și de piedici 
greu de trecut, cauza principală con
stă în faptul că statele respective tre
buie să suporte povara unor imense 
datorii — de aproape 1 200 miliarde 
de dolari 1 Sarcinile de rambur
sare a angajamentelor financiare 
externe au devenit atît de mari, incit 
țărilor debitoare nu le rămîne mai 
nimio din propriile venituri in de
vize pentru dezvoltare economică și 
socială. Dimpotrivă, multe țări cu 
mari datorii sînt nevoite să recurgă 
la noi credite pentru a-și putea plăti 
măcar dobînzile la vechile împru
muturi 1 Rezultatele desprinderii 
creditului internațional de procesul 
dezvoltării întrec deja cele mai pe
simiste previziuni : în timp ce în 
tări’e industrializate producția ne 
locuitor a sporit, intre 1981—1987 
cu circa 11 la sută. în statele în 
curs de dezvoltare, ea s-a redus cu 
aproape 7 la suta. fant ce a agravat 
fenomenul subdezvoltării, a adincit 
decalajele dintre țările avansate si 
cele rămase în urmă si a deteriorat 
relațiile economice mondiale.

Desigur, puternica înrăutățire a 
situației economice a țărilor lumii a 
treia este rezultatul acțiunii conju
gate a mai multor factori, atît in
terni. cit și externi, dar între cei 
mai nocivi s-a dovedit a fi scum
pirea excesivă de către țările capi
taliste dezvoltate a creditului inter
national. Numai prin plăți în contul 
dobînzilor statele debitoare din lu
mea săracă au restituit aproane in
tegral. între 1981—1987. valoarea 
propriu-zisă a împrumuturilor obți
nute pină la începutul perioadei a- 
mintite. $î totuși, datoriile lor prac
tic s-au driblat în intervalul amin
tit. din pricina sarcinilor suplimen
tare determinate de scumpirea cre
ditului
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problemei datoriilor externe ale 
țărilor rămase in urmă, pe baza 
unor criterii și principii care să 
aibă în vedere anularea datoriilor 
celor mai sărace țări ; reducerea 
generală, în proporții corespunză
toare, a datoriilor celorlalte state în 
curs de dezvoltare ; reeșalonarea pe 
o perioadă de 15—20 de ani a res
tului datoriilor, cu o dobîndă mini
mă sau chiar fără dobindă ; plafo
narea plăților în contul serviciului 
datoriei la cel mult 10 la sută din 
veniturile anuale din exporturi ale 
statelor debitoare. De asemenea, 
țara noastră apreciază că se impune 
acordarea de noi jr^lite statelor 
rămase in urmă, în' condiții avan
tajoase, cu dobînzi raționale, în 
scopul asigurării dezvoltării lor.

Analiza cauzelor care au concurat 
la crearea unei situații atît de cri
tice în economia lumii a treia scoa
te în evidență consecințele nefaste 
ale politicilor comerciale restrictive. 
Potrivit statisticilor O.N.U., peste o 
treime din exporturile țărilor în 
curs de dezvoltare se lovesc, pe 
piețele statelor industrializate, de 
diferite obstacole comerciale. Drept 
urmare, poziția țărilor în curs de 
dezvoltare în schimburile economice 
internațibnale s-a deteriorat sub
stanțial. fapt reflectat de scăderea 
ponderii lor în comerțul mondial 
de la 28 la sută in 1980 la 19,5 la 
sută in 1986.

Avînd în vedere tocmai asemenea 
evoluții negative, țara noastră se 
pronunță — în viziunea generală pe 
care o reflectă recenta expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
pentru înlăturarea protecționismului 
și liberalizarea comerțului interna
țional, pentru eliminarea oricăror 
forme de discriminare. în ultima 
vreme, deosebit de nocivă s-a do
vedit practica anacronică a presiu
nilor și condiționărilor de ordin po
litic. pe linia discreditatei politici de 
amestec in treburile interne ale altor 
state.

Sprijin consecvent luptei 
pentru dezvoltare indepen
dentă Aceeași analiză arată că, în 
condițiile creșterii interdependențe
lor dintre state, problemele econo
miei mondiale nu pot fi soluționate 
numai pe seama țărilor sărace, fără 
ca aceasta să se repercuteze și asu
pra statelor bogate. Lumea ! subdez
voltată reprezintă o cincime din 
economia mondială și o importantă 
piață de desfacere, care absoarbe 
o bună parte (18.1 Ia sută în 1986) 
din exporturile țărilor capitaliste 
dezvoltate. Or, stagnarea și reduce
rea producției lipsesc țările în curs 
de dezvoltare de importante mijloa
ce financiare, care altfel ar servi la 
achiziționarea de produse din țările 
dezvoltate, Asem.enea interdependen
țe le au în vedere acei ce apreciază 
că ritmurile lente de creștere econo
mică și nivelul ridicat al șomajului 
din țările bogate se datoresc, in 
bună parte, slăbirii puterii de cum
părare a statelor sărace.

Tocmai de aceea. România consi
deră că este in interesul tuturor 
statelor să se meargă pe o nouă 
cale, democratică, de soluționare a 
problemelor economiei mondiale, 
în acest sens, președintele 
Nicolae Ceaușescu a propus convo
carea de urgență a unei conferințe 
internaționale, in cadrul O.N.U., cu 
participarea tuturor statelor, oare să 
determine angajarea de negocieri 
efective și obținerea de rezultate 
pozitive, capabile să răspundă nece
sității dezvoltării armonioase și sta
bile a economiei mondiale.

Viața însăși arată în mod pregnant 
realismul poziției țării noastre pri
vind lichidarea subdezvoltării și 
înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale. România, 
așa cum a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu în' recenta expu
nere, este hotărită să întărească și 
în viitor relațiile cu țările în curs 
de dezvoltare, să acorde. împreună 
cu celelalte țări socialiste, un spri
jin mai mare soluționării proble
melor care se ridică în fața statelor 
rămase in urmă. în vederea asigu
rării dezvoltării lor independente, a 
progresului economic și social al 
tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

LUCRĂRILE SESIUNII SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U. CONSACRAU DEZARMĂRII

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). - în cadrul lucrărilor celei de-a 111-a 
sesiuni speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite con
sacrate dezarmării, participanții au aprobat ordinea de zi, care cuprinde 
examinarea diferitelor aspecte'ale situației politice internaționale în lumina 
obiectivului vital - oprirea cursei înarmărilor și realizarea de progrese 
concrete pe calea dezarmării. Pe ordinea de zi figurează, de asemenea, 
analiza unor rapoarte cu privire la rezultatele altor reuniuni internaționale 
consacrate diferitelor aspecte legate de înfăptuirea dezarmării, in primul 
rind a celei nucleare.

în cuvintarea rostită în ședința 
Inaugurală. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
deplins uriașa risipă de resurse ma
teriale și umane pe care o antre
nează cursa înarmărilor, relevind 
că. anual, cheltuielile militare de
pășesc nivelul de 1 000 miliarde do
lari. El a arătat, de asemenea, că 
atunci cind există voință politică sînt 
posibile acorduri cu privire la înce
tarea competiției militare. în Con
text. Perez de Cuelar a subliniat 
că evenimente precum ratificarea 
Tratatului sovieto-american cu pri
vire la eliminarea rachetelor cu rază 
medie si mai scurtă de acțiune tre
buie să însemne un început in pro
cesul dezarmării nucleare, pe baza 
eforturilor tuturor statelor lumii. De 
asemenea, a spus el. trebuie să se 
acorde prioritate reducerii arsenale
lor nucleare, a forțelor armate și a

Propuneri ale R. P. Chineze privind reducerea 
arsenalelor nucleare

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— într-un document de lucru avansat 
celei de-a treia sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. dedicate 
problemelor dezarmării, delegația 
R.P. Chineze a lansat un nou apel 
U.R.S.S. și S.U.A. de a înceta tes
tarea și producerea armamentelor 
nucleare și de a reduce în mod sub
stanțial arsenalele lor nucleare — 
transmite agenția China Nouă. Do
cumentul relevă, totodată, că o aten
ție prioritară trebuie acordată înce

MEMORANDUM AL ȚĂRILOR NORDICE

in favoarea creării de zone denudearizate și convenirea 
de garanții statelor neposesoare de arme nucleare

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— încetarea cursei înarmărilor și eli
minarea pericolului de război nu
clear constituie sarcina cea mai ur
gentă a umanității, se arată intr-un 
memorandum adresat de guvernele 
Danemarcei. Islandei, Norvegiei, 
Finlandei și Suediei sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării, ale cărei lucrări 
au început la New York. în docu
ment se apreciază că un pas în di
recția realizării acestui obiectiv ar.

„NU" - ARMELOR DE DISTRUGERE IN MASĂ
Reuniune parlamentară internațională pe tema creării de zone 
denudearizate și fără arme chimice în Balcani și in alte regiuni 

ale Europei
SOFIA 1 (Agerpres). — La Sofia 

s-au deschis lucrările reuniunii 
parlamentare internaționale avînd ca 
temă crearea de zone denudearizate 
și fără arme chimice în Balcani și 
in alte regiuni ale Europei. în ca
drul dezbaterilor s-a evidențiat că 
realitățile contemporane impun ca 
omenirea să fie eliberată de amenin
țarea armelor de nimicire în masă, 
in primul rînd de armele nucleare și 
chimice. S-a subliniat responsabilita
tea ce revine parlamentarilor în ma
terializarea numeroaselor inițiative

Manifestație la New York 
pentru dezarmare nucleară

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Cu prilejul sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării, in fața sediului 
din New York al Națiunilor Unite, 
reprezentanți ai mișcării japoneze

Schimburile neechivalente — frînă majoră 
în calea progresului țărilor africane

NAIROBI 1 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat publicației ..Deve
lopment Horizons", care apare in 
Kenya, președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, a relevat că statele’ 
africane sint puternic afectate de 
structura actuală a comerțului inter
national. in care ele sint nevoite 
să-si vindă la preturi scăzute măr
furile de export țărilor occidentale 
dezvoltate si să plătească extr.em de 
scump produsele finite importate.

După opinia șefului statului zam- 
bian. actuala situație economică 
gravă a continentului african nu se 
va schimba dacă nu va fi instaurată 
o nouă ordine economică interna
țională. 

armamentelor convenționale, realiză
rii unei convenții cu privire la dis
trugerea armelor chimice, prevenirii 
militarizării Cosmosului si opririi 
tuturor experiențelor nucleare.

Președintele sesiunii speciale. Pe
ter Florin, după ce a deplîns conti
nuarea cursei înarmărilor, si-a ex
primat speranța că fiecare stat iși 
va aduce contribuția la rezolvarea 
principalei probleme cu care este 
confruntată omenirea, si anume în
făptuirea dezarmării. Sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U., 
a spus- el. va permite continuarea 
dialogului și a eforturilor construc
tive consacrate realizării unui sistem 
cuprinzător de pace si securitate in
ternațională.

Joi au început dezbaterile gene
rale din . cadrul sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U.

tării cursei înarmărilor în spațiul 
cosmic. Apelul cheamă, in același 
timp, la incheierea unei convenții 
internaționale cu participarea tutu
ror statelor posesoare de armamente 
nucleare, în vbderea interzicerii și 
distrugerii acestor tipuri de arme. 
R.P. Chineză se pronunță, de ase
menea, pentru incheierea unei con
venții internaționale, prin care să 
fie interzise și. armamentele chi
mice.

fi edificarea de zone denudearizate 
și convenirea de garanții interna
ționale că armele nucleare nu vor fi 
utilizate împotriva unor state care 
nu dispun de astfel de.arme. Cele 
cinci țări se pronunță pentru înche
ierea unui tratat privind interzice
rea cuprinzătoare a experiențelor cu 
arme nucleare, ceea ce ar avea o 
mare însemnătate pentru controlul 
armamentelor și dezarmare si ar 
stopa modernizarea armelor nu
cleare.

și propuneri cu privire la crearea de 
zone libere de armele nucleare în 
diverse regiuni ale continentului 
nostru. S-a exprimat convingerea că 
transpunerea in viață a acestor pro
puneri s-ar înscrie ca o contribuție 
importantă la procesul de destindere, 
la dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate, de colaborare și înțele
gere reciprocă, arătîndu-se că spre 
dezarmarea nucleară se poate și tre
buie să se meargă atit prin adop
tarea unor hotăriri globale, cît și re
gionale.

împotriva bombelor atomice și cu 
hidrogen și ai unor organizații pen
tru pace din S.U.A. au organizat o 
„veghe" în favoarea dezarmării nu
cleare. informează agenția A.D.N.

LUSAKA 1 (Agerpres). — Primind 
la Lusaka. un grup de oameni de 
afaceri din Statele Unite, primul- 
ministru al Zambiei. Kebby Musoko- 
tawane. a cerut țărilor occidentale să 
nu mai livreze Africii — continent 
confruntat cu o gravă criză econo
mică — tehnologie depășită și uzată 
moral. Premierul zambian a relevat 
că eforturile de dezvoltare desfășu
rate de țările africane sînt deseori 
influențate negativ de astfel de 
practici din partea unor firme occi
dentale. în domeniul computerelor, 
de pildă, care vînd Africii echipa
mente uzate moral.

MOSCOVA t (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. transmite : Miercuri, la 
Kremlin s-a desfășurat runda finală 
a. convorbirilor dintre Mihail Gor- 
baciov, secretar general al Comitetu
lui Central al P.C.U.S.. și Ronald 
Reagan, președintele Statelor Unite 
ale Americii. aflat în vizită oficială 
la Moscova.

în încheierea convorbirilor — re
latează agenția — a fost adoptată o 
declarație comună, care sintetizează 
rezultatele celei de-a patra întilniri 
sovieto-americane la nivel înalt.

DESCHIDEREA CONFERINȚEI 
ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE 

A MUNCII
GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge

neva au început, miercuri, lucrările 
celei de-a 75-a Conferințe anuale a 
Organizației Internaționale a Mun
cii, la care participă peste 2 009 de 
deîegați din cele 150 de țări membre 
ale O.I.M.

Timp de trei săptămini vor fi ana
lizate probleme ale securității mun
cii. sănătății și asistentei sociale, ur- 
mînd a fi subliniată in mod deosebit 
necesitatea creării de noi locuri de 
muncă, informează agenția EFE.

în sprijinul eforturilor de instaurare 
a păcii în America Centrală

MADRID 1 (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre pre
ședintele guvernului spaniol. Felipe 
Gonzalez, si președintele Columbiei, 
Virgilio Barco, aflat in vizită oficială 
la Madrid, reafirmă sprijinul față de 
acordurile de pace centroamericane 
Si fată de demersurile intreprinse de 
„Grupul de la Contadora" și „Grupul 
de sprijin". După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, documentul a- 
dresează. totodată, un apel țărilor 
din America Centrală de a respecta 
angajamentele asumate. în vederea 
instaurării păcii in regiune.

SAN JOSE 1 (Agerpres). — în în
cheierea reuniunii reprezentanților 
sindicatelor din sase țări din Ame
rica Centrală, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la San Jose, delegații s-au 
pronunțat pentru crearea unui comi
tet de coordonare în direcția unirii 
eforturilor oamenilor muncii din sta
tele regiunii în lupta pentru înfăp
tuirea unei păci trainice și a echi
tății sociale. Participanții au arătat 
că una din principalele cauze ale în
răutățirii situației maselor de oameni 
ai muncii din tarile legiunii rezidă 
în continuarea conflictelor militare și 
deteriorarea situației economice da
torată măsurilor protectionisle insti
tuite de statele dezvoltate in relațiile

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi represiuni ale trupelor 

ocupate • Bilanț tragic
Trupele israeliene de ocupație au 

utilizat din nou, marți, grenade cu 
gaze lacrimogene și muniție de luptă 
împotriva demonstranților palesti
nieni în orașul Tulkarm, din terito
riul de pe malul de vest al Iordanu
lui. In același timp, in unele localități 
au fost introduse restricții de circu
lație, după ciocniri produse între 
populația palestiniană și soldați 
israelieni.

In localitatea Salfit a fost organi
zat un marș al copiilor palestinieni 
pentru a marca „Ziua copiilor pales
tinieni", declarată de conducerea 
unificată a revoltelor din teritoriile 
ocupate.

(Agerpres)

BEIRUT 1 (Agerpres). — O nouă 
explozie puternică s-a produs 
miercuri la Beirut. Explozia a fost 
provocată din nou de un automobil- 
capcană, care de această dată a fost 
plasat la intrarea in tabăra de refu- 
giați palestinieni Chatila, din Beiru
tul de vest. Numai datorită unui 
concurs fericit de împrejurări nu 
s-au înregistrat victime.

Acesta este cel de-al doilea atac 
terorist din capitala libaneză din 
ultimele trei zile.

★
Peste 196 de persoane au fost uci

se, iar alte 544' rănite, la Beirut și

Demersuri în problema cipriota
NAȚIUNILP UNITE 1 (Agerpres). 

— Președintele Ciprului. Ghiorghios 
Vassiliou. a discutat cu secretarul 
general al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, in legătură cu propunerile 
de procedură avansate de secretarul 
general al organizației mondiale a- 
vînd ca scop să pună capăt stag
nării in procesul de găsire a unei 
soluții pentru problema cipriotă, in
formează agenția cipriotă de știri

Secretarul general, al C.C. al 
P.C.U.S.. M. Gorbaciov. și președin
tele S.U.A., R. Reagan, au procedat 
la schimbul instrumentelor de rati
ficare a Tratatului cu privire la li
chidarea rachetelor nucleare cu rază 
medie si mai scurtă de acțiune. Cu 
acest prilej au fost rostite alocuțiuni 
în cadrul cărora a fost subliniată 
semnificația evenimentului.

In cadrul unor conferințe de presă 
separate. M. Gorbaciov și R. Reagan 
s-au referit la rezultatele actualei 
întilniri la nivel înalt sovieto-ame- 
ricane.

Intr-o declarație făcută în ajunul 
deschiderii conferințe!!, directorul ge
neral al Biroului Internațional al 
Muncii. Francis Blanchard, a atras 
atenția asupra pericolului pe care il 
reprezintă continua agravare a șo
majului. Potrivit cifrelor difuzate de 
directorul general al B.I.M., în pre
zent există. în întreaga lume. 100 mi
lioane de șomeri totali și 50 milioane 
de șomeri parțiali.

lor cu țările din America Centrală. 
Relevind necesitatea unificării efor
turilor tuturor statelor regiunii, de
legații au hotărit desfășurarea incă 
in acest an a unor acțiuni comune, 
cum ar fi marșul de solidaritate al 
oamenilor muncii, care va începe la 1 
septembrie in Panama si se va în
cheia la Ciudad de Guatemala, pre
cum si prima reuniune a muncitori
lor agricoli din America Centrală, 
cane se va desfășura in octombrie in 
Nicaragua.

MANAGUA 1 (Agerpres). — Mi
nisterul Apărării Naționale din Ni
caragua informează că forțele con
trarevoluționare au întreprins în ul
timele două luni 178 de acțiuni mi
litate. Încâlcind astfel acordul de în
cetare a operațiunilor militare ofen
sive încheiat la Sapoa. Trupele ar
matei populare sandiniste au respec
tat acest acord, prelungit de guvern 
pină la 30 iunie, dar au respins e- 
nergic orice incursiune a forțelor 
„contras".

Pe de altă parte. în aceeași perioa
dă s-au înregistrat 43 de încălcări 
ale spațiului aerian national dinspre 
Honduras si Costa Rica. precum și 
două atacuri cu șalupe militare îm
potriva unor obiective ale marinei 
nicaraguane.

Israeliene in teritoriile arabe 
al ciocnirilor din Liban
în regiunea sudigă a Libanului, în 
decursul lunii mai, ca urmare a 
ciocnirilor armate dintre forțele li
baneze rivale, a raidurilor aeriene 
israeliene și actelor teroriste cu 
bombe, informează agenția Q.N.A.

CAIRO 1 (Agerpres). — Comuni
catul comun egipteano-marocan pu
blicat la încheierea vizitei oficiale 
efectuate la Cairo de primul-ministru 
al Marocului, Azzedine Laraki, con
damnă atitudinea obstrucționistă a Is
raelului în privința problemei Orien
tului Mijlociu, care este de natură să 
împiedice eforturile de pace, inclusiv 
cele desfășurate pentru organizarea 
unei conferințe internaționale de 
pace. Documentul reafirmă sprijinul 
față de revolta populației palestinie
ne din teritoriile ocupate pină la ob
ținerea obiectivelor sale majore, res
pectiv o pace justă și durabilă, crea
rea unui stat palestinian sub condu
cerea O.E.P., reprezentantul legitim 
ăl poporului palestinian, și recu
noașterea drepturilor inalienabile ale 
acestui popor, inclusiv cel la auto
determinare.

Pe de altă parte, documentul ex
primă hotărirea Egiptului și Maro
cului de a acționa pentru promo
varea și dezvoltarea cooperării afro- 
arabe, în interesul popoarelor aces
tor state. .

(C.N.A.). Aflat la New York pentru 
a participa la lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale consacrate dezarmării, pre
ședintele Ciprului a declarat că a 
avut cu secretarul general al O.N.U. 
convorbiri ample, care s-au referit 
la toate aspectele problemei cipriote, 
inclusiv la reluarea convorbirilor in- 
tercomunitare.
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CONVORBIRILE CEHOSLOVA- 
CO-MONGOLE. La Ulan Bator s-au 
încheiat convorbirile dintre Jambin 
Batmunh. secretar general al C.C. 
al P.P.R.M.. președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, și Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. care a efectuat o vizită 
oficială de prietenie în R.P. Mon
golă. Comunicatul comun dat pu
blicității exprimă satisfacția celor 
două părți fată de evoluția relații
lor bilaterale. Mongolia si Ceho
slovacia se pronunță cu consecventă 
pentru lichidarea armelor nucleare, 
chimice și a altor tipuri de arme de 
nimicire în masă, pentru reducerea 
trupelor și armelor conventionale.

ÎNTÎLNIRE SOVIETO-CHINEZA. 
In perioada 13—20 iunie, la Mos
cova se vor întilni reprezentanți ai 
guvernelor R.P. Chineze și Uniunii 
Sovietice, care vor discuta proble
me privitoare la normalizarea re
lațiilor dintre cele două țări, anun
ță agenția China Nouă.

EXPOZIȚIA INDUSTRIALA IN
TERNAȚIONALA „SOFIA-88". la 
care participă 479 de firme si în
treprinderi din 19 țări, s-a deschis 
marți, in capitala Bulgariei. Sînt 
prezentate cele mai moderne reali
zări in domenii cum ar fi construc
țiile de mașini, echipamentul me
dical. computerele, biotehnologia, 
construcțiile civile si industriale, 
service-ul auto etc. Expoziția pri
lejuiește, de asemenea, .organizarea 
mai multor simpozioane pe teme și 
subiecte conexe.

RETRAGEREA RACHETEI,OR 
NUCLEARE CU RAZA MEDIE DE 
ACȚIUNE. ..Pershing 11“ și de croa
zieră. de pe teritoriul R.F. Germa
nia va începe in luna septembrie, 
s-a anuntat la Bonn. Potrivit pu
blicației „Heilbronner Stlmme". ci
tată de agenția D.P.A., primele ra
chete vor fi retrase de la baza ame
ricană de la Waldheide. de lingă 
localitatea Heilbronn.

PRELUNGIRE. Consiliu] de Secu
ritate al O.N.U. a prelungit, pentru 

o nouă perioadă de șase luni — res
pectiv. pină la 30 noiembrie 1988 — 
mandatul Forței Națiunilor Unite de 
supraveghere a dezangajării mili
tare in zona înălțimilor Golan.

COMISIA ECONOMICA a 
O.P.E.C. (Organizația Țărilor Ex
portatoare de Petrol) s-a întrunit 
la Viena pentru a pregăti un raport 
privind situația de pe piața petro
lului. Documentul va fi prezentat 
conferinței ministeriale a O.P.E.C., 
programată să înceapă la 8 iunie, 
in capitala Austriei.

COOPERARE. Guineea, Liberia 
și Sierra Leone au hotărit să cree
ze o companie aeriană comună.

GUVERNUL AUSTRIEI a adop
tat hotărirea privind deznaționali
zarea parțială a companiei aeriene 
..Austrian Airlines" — una dintre 
cele mai mari întreprinderi ale sec
torului de stat al economiei aus
triece. Se preconizează vînzareă 
către sectoral particular a unei cote 
de acțiuni reprezentînd peste 25 la 
sută din capitalul fix al companiei. 
Printre cumpărătorii de acțiuni fi
gurează societățile ..Lufthansa", 
„Air France" și „Swissair".

ANIVERSARE. în Kenya au avut 
loc manifestări de masă, intr-un 
cadru festiv, prilejuite de aniver
sarea Zilei autoguvernării (Mada- 
raka Day). In urmă cu 25 de ani, 

la 1 iunie, Kenya, care a cunoscut 
mult timp jugul colonial britanic, 
a făcut un important pas pe calea 
independenței depline prin forma
rea primului guvern propriu.

LA BURSA DIN TOKIO, după 
mai multe zile de scădere, s-a în
registrat o creștere a cursului acțiu
nilor, indicele Nikkei pentru prin-, 
cipalele 225 de valori sporind cu 
283,07 puncte. De asemenea, cursul 
dolarului a crescut substantial, 
ajungind la 125,23 yeni, cu aproape 
o jumătate de yen mai mult decit 
în ziua precedentă.

COMBATEREA FUMATULUI. Un 
studiu privind răspindirea fumatu
lui in rîndul populației Italiei a fost 
publicat de cotidianul „II Giorno". 
Datele prezentate relevă că în Ita
lia se numără circa 14,5 milioane de 
fumători, fiecare al optulea consu- 
mînd in medie pe zi peste 20 țigări, 
în mod deosebit, medicii sint în
grijorați de răspîndirea fumatului 
in rindul tinerilor de 14—17 ani. Se 
remarcă, totuși, faptul că un număr 
de 3.5 milioane de persoane au re
nunțat in ultimii 10 ani la tutun. 
In context. ..II Giorno" subliniază 
că autoritățile trebuie să desfășoare 
mult mai activ campania împotriva 
fumatului.

LA HAMBURG s-au deschis por
țile expoziției internaționale în do
meniul transporturilor, la care iau 

parte întreprinderi și firme produ
cătoare de mijloace de transport 
din 20 de țări. Atenția vizitatorilor 
este atrasă, printre altele, de trenul 
„Transrapid — 7“ pe pernă magne
tică, ultima realizare a constructo
rilor vest-germani în domeniul 
transporturilor feroviare. Noul tren 
poate atinge o viteză de peste 500 
kilometri pe oră.

CONTACTELE INDIANO-PA- 
KISTANEZF, la nivelul secretarilor 
de stat pentru probleme externe ai 
celor două țări, consacrate norma
lizării relațiilor dintre India si Pa
kistan. au început la New Delhi. La 
convorbiri participă secretarul de 
stat pakistanez pentru afaceri ex
terne. Abdul Sattar, și omologul 
său indian. K. P. S. Menon, care 
au început discutarea unor proble
me de interes bilateral.

CONGRES. La Lisabona s-a în
cheiat Congresul Partidului Reno
vator Democratic (P.R.D.). în rezo
luția adoptată se subliniază nece
sitatea proclamării Portugaliei zonă 
liberă de arma nucleară, a interzi
cerii folosirii teritoriului său pen
tru amplasarea, depozitarea și 
transportul de arme nucleare. Pre
ședinte al Comisiei Direcționale 
Naționale a partidului a fost ales 
Herminio Martinho.

BUGETUL C.E.E. a intrat în 
vigoare la 1 iunie, cu citeva luni 

întirziere. S-a pus. astfel, capăt 
îndelungatei crize bugetare, care a 
izbucnit incă de la prima lectură a 
proiectului de buget comunitar (in 
octombrie 1987). Noul buget se ri
dică la 43,6 miliarde unități de 
cont C.E.E. și prevede majorarea 
cheltuielilor cu 20 la sută, compa
rativ eu bugetul pe 1987.

DISTINCȚII. Marele premiu și 
premiul special pentru cea mai 
bună realizare experimentală au fost 
acordate, la Festivalul cinemato
grafic internațional de la Porti- 
mao (Portugalia), filmului „Chicken 
Thing", produs de Todd Holand 
(S.U.A.). Premiul întii a fost acor
dat filmelor : „Katarin", de malte
zul Cecil Satariano, la categoria 
filmelor artistice, „Pteryphlegia", de 
olandezul Louis Smits, pentru ani
mație, și „Melcii", de M. Quintana 
Și A. Bernal (Spania), la categoria 
filmelor documentare.

DEMONSTRAȚIE ANTIAPART- 
HEID. „Aniversarea creării sta
tului apartheidului nu este un mo
tiv de sărbătoare !“, „3 000 de afri
cani uciși in ultimii trei ani" — 
sub aceste lozinci s-a desfășurat la 
Johannesburg o amplă demonstra
ție a studenților sud-africani cu 
prilejul împlinirii a 27 de ani de la 
crearea R.S.A. Participanții au de
nunțat politica de apartheid pro
movată de guvernanții de la Pre
toria și au cerut drepturi politice 

și cetățenești pentru majoritatea 
africană din țară.

MIȘCARE REVENDICATIVA. 
Feroviarii spanioli au declarat 
miercuri o grevă de 24 de ore in 
semn de protest față de Înrăutăți
rea condițiilor lor de viață și mun
că. Greviștii au cerat autorităților 
spaniole 6ă înceteze acțiunea de 
reducere a locurilor de muncă.

ACCIDENT. Ca urmare a explo
ziei gazului de mină, produsă, du
minică. la mina Shengfo, din pro
vincia Shanxi, din nordul Chinei, 
49 de persoane și-au pierdut viața, 
iar una a fost grav rănită — rela
tează agenția China Nouă.

OPERAȚIUNE ANTIDROG. Po
liția italiană a descoperit la Roma 
o rețea de traficanti de droguri 
care iși avea ramificațiile in mai 
multe țări. Descinzind la locuințe
le celor 15 membri ai acestei rețe
le, poliția a descoperit de aseme
nea că ei se ocupau și cu falsifi
carea banilor.

CĂLDURA MARE care s-a abătut 
' in ultimele zile asupra zonelor de 

nord ale Indiei a pricinuit moartea 
a aproape 300 de persoane. Numai 
in statul Rajasthan, unde mercurul 
termometrelor a urcat pină la 48—49 
grade Celsius, și-au pierdut viața 
din pricina, insolațiilor și a deshi
dratării 235 persoane.
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