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LEGĂTURA CU MASELE

izvorul forței de acțiune a partiduluiîntregului «popor. care

principiu comunis- ce se re- cuvintare a C.C. al

Dezvoltarea si perfectionarea permanentă a legăturilor partidului cu masele de oameni ai muncii, cu poporul reprezintă una dintre ideile cardinale care străbat întreaga gin- dire si acțiune ale secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceausescu. Nu există expunere sau cuvintare a conducătorului partidului si statului, nostru in care să nu fie subliniat acest fundamental în activitatea tilor. preocupare constantă găseste si în magistrala rostită la recenta PlenarăP.C.R. „Este necesar să intărim continuu formele democratice — arăta secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, — să perfecționăm cadrul minunat pe care il avem, legăturile cu masele de oameni ai muncii, asigurind participarea activă a tuturor la întreaga activitate de dezvoltare eco- nomico-socială. Ia înfăptuirea politicii externe și interne a patriei noastre".Este o realitate care confirmă cu deosebită pregnantă adevărul că. de la Congresul al IX-lea al P.C.R., cind în fruntea gloriosului nostru partid a fost ales tovarășul Nicolae Ceausescu, forța partidului, capacitatea sa de a conduce națiunea. de a găsi soluții corespunzătoare la noile probleme deosebit de complexe ridicate de construcția socialistă in România au crescut considerabil tocmai datorită multiplicării si aprofundării legăturilor sale cu masele de oameni ai’ muncii prin care îsi trage seva taPiei sale. Cu deplină îndreptățire se poate spune că astăzi avem un partid puternic, unit. care, prin permanenta legăturilor sale cu poporul, face parte din însăsi ființa națiunii noastre ; partidul comunist si-a cîstigat încrederea

si respectul vede in el. în politica sa internă si externa, garanția întioririi necontenite a patriei, a ridicării gradului de civilizație si bunăstare materială si spirituală a maselor, a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate si a comunismului în tara noastră.Un strălucit exemplu în a menține o strînsă legătură cu masele ni-1 oferă însusi secretarul general al' partidului, prezent sistematic în mijlocul celor ce muncesc. în unităti economice si sociale, ne șantiere de construcții si pe ogoare, purtînd un dialog viu si neîntrerupt cu toate categoriile de oameni ai muncii, sfă- tuindu-se cu ei. dînd indicații prețioase care stimulează si dinamizează energiile creatoare, determină obținerea unor realizări superioare in toate domeniile. Comuniștii, oamenii muncii din toate județele au avut, în repetate rinduri. satisfacția de a-1 avea ne tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în mijlocul lor. în foarte numeroase și rodnice vizite de lucru, prilejuri de analiză atotcuprinzătoare a muncii, a rezultatelor, de perfecționare a activității în toate domeniile. Vizitele de lucru ale secretarului general al partidului constituie mereu minunate exemple de cum trebuie să se lucreze cu masele, ce înseamnă a fi receptiv la părerile oamenilor, a fi operativ în valorificarea ideilor si experienței lor. in. rezolvarea problemelor pe care le ridică.Strinsele legături ale partidului cu poporul îșl găsesc o concludentă ilustrare în munca plină de dăruire si abnegație a milioanelor de muncitori. tgrani si intelectuali pentru Înălțarea patriei noastre, in demnitate și libertate, pe trepte tot mai

înalte de civilizație și progres. Stau în această privință drept mărturie argumentele de netăgăduit ale faptelor. chipul nou al orașelor si satelor patriei, marile platforme industriale construite in toate județele, rodnicia sporită a nămintului. valoroase creații științifice si spirituale, transformarea care au devenit în forțele lor. constructivă, pe rolul lor în dimensionarea prezentului si viitorului națiunii noastre socialiste. Stă în această privință drept mărturie o nouă si strălucită victorie a poporului nostru, lichidarea completă a datoriei externe, ner- formanță-unicat în contextul economiei mondiale, consemnind realizarea deplină a independentei politice si economice a patriei, ceea ce deschide noi si minunate perspective dezvoltării ecqnomico-sociale a României.Este meritul conducerii partidului nostru, al secretarului său general, care, pornind de la teza științifică a construirii socialismului „cu poporul pentru popor", a elaborat si promovat forme si modalități concrete de acțiune profund democratice, prin care masele largi sînt chemate să-și spună cuvintul. să participe nemijlocit la conducerea societății. Au intrat in practica vieții noastre politice asemenea forme multiple, de remarcabilă originalitate si eficientă socială, cum sînt : aplicarea prevederii statutare ca organele de partid să supună în prealabil unor largi dezbateri, atit în organizațiile de partid, cît si cu oamenii muncii, principalele măsuri privind activitatea economică si social-culturală ce urmează a fi adoptate : activitatea

însăsi a oamenilor, pe deplin încrezători în capacitatea lor deplin conștient! de

(Continuare in pag. ă V-a)

MUREȘ : Succese 
ale sondorilorSondorii și specialiștii din cadrul Schelei de Producție a Gazelor Naturale din Tirgu Mureș acționează energic în vederea punerii la dispoziția economiei naționale a unor cantități sporite de gaze naturale. Astfel, ca urmare a menținerii • in funcțiune și la parametri ridicați a sondelor realizării grafice a unor lucrări de investiții, harnicul colectiv muncitoresc de aici a pus la dispoziția economiei naționale, in perioada care a trecut din acest an, in plus față de graficele Ia zi, 250 milioane mc gaze naturale. In perioada menționată srau dat în funcțiune, in devans față de plan, 3 noi sonde, iar alte. 4 au fost reactivate și repuse în circuitul productiv.'Prin modernizarea continuă a proceselor de extracție, productivitatea muncii a înregistrat, față de plan, o creștere de 38 000 lei pe fiecare lucrător, iar cheltuielile materiale au fost diminuate cu peste 19 milioane lei. ghe Giurgiu).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe tovarășul I. D. ’ Masliukov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., care efectuează o vizită in țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost transmis, cu acest prilej, un cordial’ salut din partea tovarășului Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și a tovarășului

N. I. Rîjkov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis, la rindul său, tovarășilor Mihail Gorbaciov și N. 1. Rijkov un călduros salut, împreună cu cele mai bune urări.In cursul convorbirii au fost abordate probleme legate de dezvoltarea schimburilor comerciale și a colaborării economice pe anii 1989—1990, de extinderea și mai puternică a conlucrării pe plan economic dintre cele două țări in cincinalul 1991 — 1995, in spiritul înțelegerilor convenite la cel mai inalt nivel.în acest cadru, t o va r ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu a subliniat nece-

sitatea intensificării colaborării economice între țările membre ale C.A.E.R., între toate țările socialiste, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.La primire au participat Stefan Andrei, vîceprim-ministru al guvernului. Radu Bălan, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Va- sile Bulucea, ministru secretar de stat la C.S.P.Au. fost de față V. I. prim-vicepreședinte al de Stat al Planificării al U.R.S.S., alte persoane oficiale sovietice. A participat, de asemenea, E.M. Tia- jelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
Smislov, ComitetuluiU.R.S.S.,
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(Gheor-
CLUJ : Produse 
și tehnologii noiActivitatea desfășurată de colectivele de oameni ai muncii din județul Cluj pentru înnoirea și modernizarea producției, ' creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor, al competitivității acestora s-a concretizat. în perioada de pînă acum din acest an, in realizări de prestigiu. Prin aplicarea măsurilor din programele de perfecționare a organizării și modernizare a producției au fost realizate și asimilate in fabricație 25 noi mașini, utilaje și instalații și peste 100 materiale și bunuri de consum. Totodată, au fost elaborate și aplicate mai mult de 90 de tehnologii noi. care contribuie la creșterea productivității muncii, a calității produselor, la reducerea consumurilor de materiale și energie. De asemenea, colectivele de cercetare și specialiștii din întreprinderi au finalizat noi obiective de cercetare științifică. ■ (Marin Oprea).

Calitate, numai produse
de cea mai bună

© Controlul de calitate nu creează fiabilitatea, ci doar o verifică
• Este mai eficient să prevezi decît să constați
• O propunere utilă : parametrii de fiabilitate să fie întotdeauna 

precizați prin proiectPentru țara noastră, tegrantă a preocupărilor al producției, devine o . .. .. _______ _________obiectivelor politicii economice a partidului și statului. In prima parte a dezbaterii organizate de ziarul „Scînteia" cu sprijinul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor — prezentată în numărul din 8 aprilie al ziarului — participanții au oferit o serie de argumente care atestă că sporirea competitivității și eficienței producției, valorificarea .superioară a resurselor materiale, financiare și umane sint strins legate de realizarea unor acțiuni de largă anvergură pentru ridicarea fiabilității produselor. Ce trebuie făcut insă qjincret in acest scop 7 Este tema la care ne vom referi in continuare.

ridicarea fiabilității produselor, ca parte in- pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ pîrgbie indispensabilă pentru materializarea

calitate I

In otelierul preparație al Filaturii de 
Lină Pieptănată din Focșani 

Foto : S. Cristian

Telefonul 1 Un obișnuit, arhiobișnuit. la indemina fiecăruia dintre noi. inlesnindu-ne viața, amplificindu-ne posibilitățile de comunicare. Noutăți in privința lui ? Foarte multe, in acest apropiat final de secol XX. Specialiștii in domeniu urmăresc deplasarea tot mai accentuată de la sunet la imagine, vorbesc despre telefon ca despre un... terminal cu mai multe posibilități (terminologie țini-nd de sfera computerelor) : apel repetat, memorie, identificarea solicitantului ; videotex — cu un afișaj mult mai rapid. fără a se interfera in convorbirile telefonice ; audiovideotex — cu imagine in culori, ce poate fi însoțită de sunet ; telecopierea— cu o rapiditate comparabilă cu cea a echipamentelor de fotocopiere ; tele- tex — cu aplicații mai ales, în medicină și servicii publice ; teleacționarea — pentru serviciile de tele- alarmă. telesecuritate. telecomandă ; microinformati- ca de comunicație — asigurind schimbul de date intre telefon și terminalele inteligente ; videotelefonul— utilizînd un sistem de codare pentru transmiterea imaginii animate, sunetul trecind, cu aceeași viteză, pe alt canal.' In lumea spe-

lucru aflat se vor- iasistent telefon de buzu-cialiștilor, iarăși, bește tot mai despre posibilul fără fir, telefonul nar, despre comutația optică, prin matrice plane, holografică etc., etc.Am întreprins această rotundă privire asupra unui obiect obișnuit, indispensabil vieții și activității umane moderne, pentru a

terminală; aparate telefonice, cu toată subgama lor : cu disc și claviatură, instalații de secretariat, inter- foane, telefoane publice și semipublice cu monedă, telefoane pentru medii speciale (minier, naval, metalurgic). In domeniul transmisiunilor, realizate pînă acum pe baza unor sisteme de curenți purtători, sint
• reportaje • însemnări •

înțelege mai bine perimetrul unei preocupări supuse unor înnoiri se pare mult mai rapide decit in alte domenii. In acest fertil teritoriu de muncă și creație, contribuția românească înregistrează realizări de prim rang. Ni le înfățișează tovarășul Octavian Macovei, inginer-șef cu pregătirea fabricației la întreprinderea bucureștea- nă „Electromagnetica", ai căror oaspeți am fost de curind. Aflăm astfel că a- ceastă unitate industrială produce, la ora actuălă, în condiții de competitivitate pe plan mondial : centrale telefonice automate și concentratoare semielectrice ; echipamente și aparatură

♦promovate din acest an e- chipamente de transmisie numerică pe fir și microunde — fiind prima oară cind se promovează „spargerea" legăturii prin fir, prin legătura radio. O noutate de înalt rafinament tehnic și tehnologic o constituie realizarea de echipamente cu tehnica laserului. în paralel, întreprinderea mai fabrică redresori, relee electronice, echipamente pentru siguranța traficului feroviar, tablouri de electroalimentare. Tot aici sînt confecționate echipamentele de linie și cale pentru metrou. Ca și echipamentele de telecomunicații prin fir, pentru centrale nudearo-electrice.

Nu întimplător, într-un astfel de domeniu — supus îmbunătățirii rapide și a- desea radicale — gradul de înnoire este foarte ridicat. O înnoire privită nu ca un scop in sine — precizează i.nginerul-șef — ci izvorîtă din complexitatea sarcinilor de producție, între care calitatea, productivitatea și reducerea consumurilor materiale se înscriu pe primele locuri. Ni se oferă și un exemplu semnificativ în acest sens ; în ultimii cinci ani, în. condițiile unei creșteri de plan intr-un ritm mediu anual de 10 la sută, numai la grupa materiale laminate din- alamă s-a înregistrat o reducere de peste 65 la sută. în acest context se cuvine subliniat faptul că anul trecut ponderea produselor noi și modernizate a l'ost de peste 64 la sută din totalul producției — procent! menținut și în acest an. Dar și aici se impun cîteva precizări de nuanță. în cadrul acestei sfere, produsele modernizate reprezintă doar un procent de Sub 10 la sută — restul făcînd obiectul unor produse absolut noi. Dintre acestea, aproximativ 80 la sută aparțin cercetării și proiectării pronrii — și numai
(Continuare în pag, a V-a)^

Redacția : Ca și ceilalți parametri 
care definesc calitatea unui produs, 
fiabilitatea nu este o componentă 
care se adaugă la un moment dat, ci 
se construiește o dată cu produsul 
in sine. De unde incepe acest pro
ces ?Constantin Teodorescu, cercetător științific la Institutul de Cercetare . Științifică și Inginerie Tehnologica pentru Electrotehnică : De la bun început trebuie precizat că nu se poate obține o bună fiabilitate numai prin eforturile unor grupe disparate de specialiști, ci numai ca încununare a unui efort colectiv, ce pornește din faza de proiectare, cuprinde ansamblul producției — de la muncitori și maiștri la ingineri, merceologi și directori — și se încheie cu utilizarea corespunzătoare a produsului. „Fiabilizarea" produselor nu poate fi decît rodul preocupărilor colective, conduse și dirijate cu competență. - ■ ■să îl reprezinte Iului. Mai exact, a celor care contribuie direct la realizarea fiabilității : responsabilii grupelor de proiectare, tehnologii, șefii de secție și ateliere. Este greșit și inutil ca instruirea să înceapă și să se sfirșească la personalul compartimentului de control tehnic de calitate, pentru că acesta nu creează fiabilitatea, ci doar o verifică.Șerban Cancer, inginer-șef cu pregătirea fabricației la Întreprinderea de întreținere și Reparare a Uti- lajelon de Calcul si Electronică Profesională : Fiabilitatea unui produs nu poate fi mai bună decit a componentelor sale și nici îmbunătățită pe parcursul funcționării. Este o mărime determinată prin „certificatul de naștere" al produsului, chiar dacă se cunoaște, uneori, numai in timpul folosirii lui. Ceea ce se poate îmbunătăți este numai disponibilitatea produsului, pe seama unei activități de service adecvate. Ea poate „salva" un produs mai puțin bun, care să-și îndeplinească astfel funcțiunile pentru care a fost cumpărat. Dar fiabilitatea produsului este dată prin însuși proiectul de execuție.Redacția : Ceea oe arată rolul deo
sebit care revine activității de pro
iectare in ridicarea fiabilității pro
duselor. Pornind de la experiența de 
pînă acum, ce ar trebui făcut in con
tinuare pentru perfectionarea ates- 
tei activități ?Neculai Barbălată. inspector-sef al Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor : Mai întii, aș sublinia faptul că este mult mai' economic să se facă eforturi de fiabilizare încă de la faza de proiectare, pentru că erorile nedepistate la timp apar abia la utilizatorul produsului, înlăturarea lor presupu- nind mari eforturi materiale și un consum de timp ridicat. Trecînd la întrebarea propriu-zisă, o condiție nu întotdeauna luată în considerare așa cum ar trebui este realizarea noilor produse cu un număr cit mai mic de componente. Fiecare piesă, fiecare conexiune este o potențială

Primul pas trebuie instruirea persOna-

sursă de defectare a produsului, fapt pentru care prima și cea mai elementară cale de fiabilizare o constituie eliminarea tuturor nentelar care nu aduc viciu în plus, nici o utilă produsului.Pe de altă parte, un nu se poate realiza decit din componente fiabile. Mai mult, fiabilitatea acestora din urmă trebuie să fie mai mare decit aceea pe care o cerem de la produsul complex. Deci fiecare piesă trebuie să fie aleasă corespunzător, să fie încercată comportarea ei înainte de a fi înglobată în noul produs. Fiabilitatea produsului se asigură reper cu reper, fiind riscant ca testarea să se limiteze la etapa produsului final. Desigur, se poate ajunge la o prelungire a duratei asimilării, dar este mai ieftin să prevezi decît să constați. De altminteri, in prezent se pot realiza și teste accelerate de fiabilitate, în special în privința componentelor electronice, dar nu numai. De bună seamă, este necesar ca echipamentele speciale

compo- nicl un ser- caracteristicăprodus fiabil

destinate acestui scop să existe în dotarea institutelor de proiectare $i să fie utilizate corespunzător.Manfred Stein, consilier la Institutul de Studii și Proiectări Energetice : Pentru produsele de mare complexitate — precum este, de exemplu, echipamentul 
—î practic nu se pot cercări de fiabilitate pe stand, dar se pot face calcule previzionale, verificate apoi în funcționare, pornind de la fiabilitatea componentelor, care insă pot fi tesfâte pe standuri. Ar fi foarte util ca in documentațiile de execuție a produselor complexe să fie prevăzute analize de fiabilitate care să fundamenteze indicatorii garantați. Pentru produse complexe aceasta se realizează în etape. Mai întii, o analiză cauză-efect a deficiențelor, prin care inginerul depistează punctele slabe și evidențiază consecințele defectării pieselor componente asupra comportării produsului. Apoi, pe această bază, efectuarea unor, analize cuantificate, care necesită în mod obligatoriu date probabilistice privind fiabilitatea componentelor. Pentru a obține informațiile necesare, o posibilitate constă in organizarea unei activități de urmărire in exploatare a componentelor unor echipamente complexe — ceea ce s-a și realizat, în unele cazuri, cum ar fi,1 efe pildă, printr-o colaborare între I.S.P.E. și „Electro- putere" Craiova. O altă posibilitate ar fi organizarea unui sistem de încercări pentru componentele produselor complexe. Chiar dacă informațiile din exploatare nu au o precizie „de farmacie", marja de valori pe care o oferă ■ este deosebit de utilă pentru etapa de proiectare a noilor produse care utilizează și componente ale produselor aflate in exploa-

energetic face in-

(Continuare in pag. a IH-a)

Vocația educatorului 
comunist

BUZĂU : Livrări 
suplimentare la exportRăspunzînd prin semnificative fapte de muncă vibrantelor chemări și îndemnuri adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentrurealizarea ritmică și la un inalt nivel calitativ a producției destinate exportului, oamenii muncii din industria județului Buzău raportează noi și importante succese. Urmare a aplicării unor masuri tehnico-orga- nizatorice eficiente, a constituirii unor Secții, ateliere, linii tehnologice și formații specializate care lucrează numai pentru export, în perioada care a trecut din acest an au fost livrate suplimentar partenerilor externi produse in valoare-de peste 40 milioane lei. Pentru onorarea in avans a unor comenzi și creșterea competitivității producției destinate exportului, in industria buzoiană au fost asimilate numeroase produse noi și au fost introduse îrr fabricație 36 de tehnologii avansate. Cu cele mai bune rezultate in realizarea și depășirea planului la export se înscriu colectivele de la întreprinderea de Geamuri, întreprinderea de Contactoare, întreprinderea de Producție Industrială pentru Construcții Căi Ferate, prinderea „Textila"

4

Cînd adevărul este umbrit de... falsa omenie

Rolul învățămînțului și cercetării științifice în asigurarea progresului general al tării al viitorului poporului nostru a fost in repetate rinduri si pregnant subliniat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu. în cuviritarea rostită la marea adunare populară din municipiul Timișoara. cu prilejul deschiderii a- nului de invătămint 1988/1989, conducătorul partidului si statului nostru a spus : „Viitorul poporului nostru, ca de altfel al oricărui popor, va ti determinat in mod hotă- ritor de nivelul invățămintului ^și al cercetării științifice". în spiritul acestei .’orientări fundamentale pentru dezvoltarea actuală si de perspectivă a tării au fost dezbătute activitatea desfășurată de senatul Universității din Cluj-Na- poca pe semestrul I al actualului an universitar, precum si sarcinile ce revin astăzi învățămînțului superior din documentele Congresului al XIII-lea, Conferinței Naționale ale partidului si ale plenarei din noiembrie anul trecut. A- nalizindu-se coordonatele activității didactico-educative, în darea de seamă a senatului Universității, prezentată în adunarea generală a reprezentanților oamenilor s-a relevat preocuparea factorilor pentru creșterea derii în direcția formării specialiști pe măsura exigentelor epocii pe care o parcurgem, a complexității obiectivelor la a căror înfăptuire studenții de azi — specialiștii de mîine vor fi chemați să contribuie nemijlocit.Din această perspectivă a senatul Uni- profesorale, sindicale, comuniști, profesoral, de au urmărit cu prio- - asa cum în repetate au cerut școlii tovarășul

incă profesionale, ponderea a- in numărul total al stu- fiind mai mare decît in sesiune din anul trecut.muncii, tuturor răspun- noilor

faptul că consiliile organizațiile studenților
fost

Intre- si întreprinderea de Tricotaje Buzău. (Stelian Chiper).

In unele cazuri, ca să găsești adevărul nu-i suficient să cauți răspunsuri Ia întrebarea „cum s-au petrecut lucrurile ?“. înseamnă desigur și a-i asculta pe absolut toți cei care pretind că-1 cunosc, dar și a explica și a evalua în mod obiectiv faptele și a confrunta punctele de vedere și a le corela — pentru că important e și contextul în care se inserează evenimentul. și relațiile sale cu o anumită entitate, totalitate, globalitate. Mai înseamnă și a nu neglija intuițiile individuale, și a evita speculațiile și ficțiunile, după cum este obligatoriu să te apropii de el sine ira e't studio — cum spunea latinul — adică fără ură și părtinire. Deci fără prejudecăți de nici un fel. Dacă pornești spre lumina lui. a adevărului, îți trebuie competență netăgăduită, atenție sporită, prudență bine strunită. înțelegere desăvirșită, răbdare nemărginită, onestitate, temeritate vădită, pasiune neprecupețită. curiozitate nepotolită. Altfel spus : îți trebuie o moralitate exem-» piară.Poate un om să întrunească In propria-i persoană toate aceste virtuți ? Uneori da. alteori ba. însă ceea ce nu pot uneori oamenii pot instituțiile specializate. Firește, tot prin oameni. Deloc întimplător, acolo unde adevărurile par mai greu de depistat, de decelat, acolo unde anu-

mite condiții, ori demagogii, oportuniștii, lașii și mincinoșii baricadează drumul cu tertipuri și uneltiri de toate nuanțele, unele nu lipsite de inteligentă, sint trimise colective care, cu spirit de răspundere, studiază, selectează, cercetează... Cu ce efect ? Cu cel scontat. Așa se in- tîrhplă în majoritatea cazurilor. Dar

A doua : Cum trebuie să procedeze un colectiv chemat să ajute adevărul — oricare ar fi acela — să iasă la suprafață, la lumina zilei ?Răspunsul la prima întrebare : poate 1 Intre lucrurile plăcute la gust poate exista și otravă. Stratagema' nici nu-i nouă : se reclamă ceva autentic pentru a face și res-
Anchetă socială pe urmele unei scrisori

majoritatea nu zurile.Vom relata mai aparent tivi tate
înseamnă toate ca'care nu- o colec- restrînsă — este vorba de C.A.P. Ciorăști, comuna Priponești, județul Galați —, dar care, prin datele sale fundamentale, vizează cîm- pul vieții sociale. Nu vom intra în toate detaliile, deși unele frizează absurdul (înțeles ca substituire a esenței de către aparență). Mult mai importante ni se par a fi învățămintele impuse de un asemenea caz. Ele, concluziile, decurg din răspunsurile la două întrebări, una cu iz de paradox. Deci, prima întrebare : Este posibil ca cineva, mințind, să spună și adevărul, și invers?

un caz privește tul convingător. Probabil că la asemenea situații se va fi gîndit înțeleptul atunci cind scria : „Fiecare lucru este aici adevărat în parte și neadevărat in parte. Adevărul esențial nu-i curat și-n creț :Șoferul C.A.P. Ciorăști membru de partid. • tată a trei copii . — a primit nu mai puțin de 5 (cinci! ați citit bine, doar v-am prevenit că unele fapte frizează absurdul) decizii și comunicări de desfacere a contractului de muncă. După aproape patru ani — la un moment dat a avut pe rolul instanțelor 7 dosare, din care au rezultat peste 20 de sen-

așa : el este în întregime întregime adevărat." Con-Neagu Gheorghe de la om de 47 de ani,

tințe și deeizii ; peste 70 de oameni ai justiției au judecat și analizat cazul, iar contestatorul a fost pre- • zent in procese de peste 60 de ori ! Imaginați-vă cită pierdere de vreme și veți vedea, mai încolo, pentru cine, pentru ce și, mai ales, de ce a obținut cîștig de cauză. Acum, C.A.P. Ciorăști ii datorează lui Neagu Gheorghe 55 980 lei despăgubiri civile, plus 4 201 lei cheltuieli de jude-; cată. Și atunci de ce mai scrie incă N. Gh. memorii peste memorii la toate forurile, la toate nivelurile, inclusiv ziarului nostru ? Pentru că se consideră un năpăstuit. Sancțiunea de partid .vot de blam cu avertisment", primită în adunarea generală a organizației de bază din care face parte, sancțiune confirmată de organele superioare, o consideră nedreaptă. Apoi, pentru că. in iunie ’88 a obținut diploma de absolvire de Ia Liceul agroindustrial din Tecuci, solicită fără succes C.A.P. Ciorăști un post de economist, ori măcar de merceolog principal.Este intr-adevăr Neagu Gheorghe un năpăstuit ? — iată întrebarea căreia i-am căutat răspuns. Cu ajutorul Comitetului Județean de Partid Galați, un colectiv format din cinci oameni, între care și doi inspectori de bancă
(Continuare in pag. a ll-a)

evidențiat verși tă ții. catedrele, asociațiile toti membrii corpului sub îndrumarea organizațiilor partid.rițate rinduri Nicolae Ceaușescu, secretarul general academicianElena Consiliului' Național și învățămînțului - studenților cu cele mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și practicii economice, insusirea de către stu- denti a celor mai moderne si eficiente metode, procedee și tehnici de investigare a proceselor si fenomenelor din perimetrul specialității pentru care se pregătesc si al specialităților inrudite. cultivarea gindirii originale, creatoare si prospective, formarea si dezvoltarea aptitudinilor de a inova, moderniza si raționaliza în domeniul profesiunii. însușirea unei culturi profesionale cît mai bogaite.Pornind de la aceste obiective sl de la cerințele perfecționării necontenite a procesului instructiv- educativ, prganele univeisitare de conducere au analizat programele analitice ale lor care se studiază în manualele si cursurile tinuta stiintifico-didactică a legerilor si seminariilor. mele de pretutindeni transformarea activității de instruire într-un proces de

al partidului, doctor Ceaușescu. tovarășa inginer președintele al Științei înarmarea

sistematic disctpline- facultăti. elaborate, pre-progra- practică, urmărindu-se

creație, de descoperire a adevărurilor obiective, de însușire temeinică a noilor cunoștințe si de aplicare a lor în viata socială.Cum se reflectă aceste preocupări în pregătirea studenților, care este imaginea muncii dascălilor oferită de sesiunile de examene ? Din bilanțul sesiunii de iarnă rezultă că ia invătămintul de zi. peste 92 la sută dintre studenți au promovat examenele cu califica- 'tive bune si foarte bune, iar la invătămintul seral, in această categorie intră mai mult de 75 la sută. La sesiunea recent încheiată, un număr mare de studenti a obtinut. la toate examenele, nota maximă de zece, cei mai multi iiind de ia facultățile de matematică-fizică. de drept, de stiinte economice, de filologie. Cu toate acestea, senatul, partlcipantii la dezbateri au arătat că pe ansamblul Universității rezultatele nu sint de natură să mulțumească, la actuala sesiune de examene înregistrîndu-se eșecuri cestora den tilor aceeașiLa unele grupe sau ani de studiu din invătămintul de zi și seral (Facultatea de tehnologie chimică. Facultatea de matematică-fizică. Facultatea de stiinte economice), sînt studenti care nu au promovat nici unul din examenele programate în sesiunea din iarnă. La asemenea situații s-a ajuns ca urmare a faptului că printre studenti mai sînt tineri care încă nu si-au înțeles statutul social, pentru care temeinica pregătire individuală încă mai reprezintă o preocupare minoră. O cauză a insuficientei pregătiri profesionale o constituie absentele de la activitățile didactice — prelegeri, seminarii, lucrări practice, lucrări de laborator, practică profesională — care creează goluri în pregătire. Si tocmai de aceea — s-a subliniat no1 bună dreptate — cadrele didactice, catedrele, asociația studenților, toți factorii trebuie pentru tilor la _____ _______________ ____ _____gătire universitară. în aceeași măsură s-a pledat pentru a-I ajuta pe studenti să-si formeze un stil eficient de a invăta. constatindu-se tendința unor cadre didactice de a dicta studenților mare parte din prelegere. Au fost criticate si • alte aspecte de ordin formal care se mai întîlnesc la unii dintre membrii cornului profesoral, cum ar fi înlocuirea demonstrației afirmația, mult prea rativă de de opinii.unor formule sau a unor citate a analizei unor probleme cardinale, insuficienta stimulare a dezbaterilor de idei si de opinii in cadrul seminariilor.Toate aceste opinii critiee si autocritice. întreaga analiză a activității universitare au condus, in ultimă instanță, la formularea de noi exigente cu privire la activitatea senatului, a consiliilor profe-

din invătămîntul superior să militeze cu consecventă prezenta activă a studen- toate modalitățile de pre-

cu apelarea într-o măsură mică la analiza compa- situatii. de contexțe si expedierea cu ajutorul

(Continuare in pag. a IV-a)
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RAPORTUL DE ACTIVITATE
atestat al muncii fiecărui comunistAbordind relația care există între afirmarea tot mai puternică a calității activității de partid și conducerea eficientă a activității economice, mire creșterea răspunderii personale a fiecărui comunist și influența ei asupra rezultatelor generale in producție, tovarășul Nicoiae Ceaușesou sublinia la Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a.c. : „Este necesar să dinamizăm continuu activitatea organelor și organizațiilor de partid. Principiile și prevederile statutului, ale democrației de partid corespund cerințelor actuale ale activității de partid, ale democrației muncitorești- revoluționare in general. Pentru a răspunde întotdeauna cerințelor cres- cinde, trebuie să ridicăm necontenit nivelul muncii organizatorice, controlul de partid, răspunderea revoluționară a Comuniștilor".Una din modalitățile- cele mai eficiente prin care se asigură promovarea permanentă in activitatea de partid, in viața de organizație a unei asemenea cerințe o constituie obligativitatea pe care o au comuniștii de a prezenta periodic rapoarte de activitate personale in fata organizației sau organului de partid din care fac parte.într-o dezbatere-schimb de experiență, la care au participat 20 de secretari de comitete de partid și de birouri ale organizațiilor de bază din importante unități economice ale județului Gorj, am solicitat răspunsuri la citeva probleme esențiale legate de necesitatea asigurării unei eficiențe cit mai ridicate rapoartelor personale de activitate ale comuniștilor.în prima parte a acestei dezbateri au fost abordate următoarele probleme : 1. Cum trebuie pregătit și ce trebuie să conțină raportul prezentat in țața adunării generale ? i 2. Reprezintă el in toate cazurile un prilej pentru comunist de a-și evalua in mod constructiv-analitic munca 1

invitatiei adresate de a se ia un raport care le-a ero

al aplicării inițiativelor cetățenești

Ce unește și ce desparte 
experiențele înfățișate ? Răs" punsurile lâ aceste întrebări, în special la prima, au fost diferite. Așa cum este și experiența in acest domeniu a organelor de partid respective. Dar să înfățișăm pe scurt cî- teva din ele. Vasile Chirteș, secretar al biroului organizației de bază din schimbul B. cariera Tis- mana I din cadrul I. M. Rovi- nari, rezumă pregătirea raportului. în esență, la două momente : anunțarea in a- 'dunarea generală curentă a comuniștilor care urmează să prezinte rapoarte în viitoarea adunare și informarea anticipată a tuturor comuniștilor cu sarcinile pe care cei planificați să raporteze le-au primit din partea biroului organizației de bază. Nicolae Munteanu. secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Mașini-Unelte pentru Presare și Forjare Tirgu Jiu, aduce în discuție o „tehnologie" mai largă privind pro
gramarea. pregătirea șl desfășurarea 
raportului. „Sînt trei momente importante ale aceluiași proces. A neglija unul din ele — afirmă secretarul ■— înseamnă a face ca rezultatele să nu fie cele așteptate". Aflăm că aici toate momentele amintite sînt abordate cu toată grija. In legătură cu programarea rapoartelor, incă de la începutul anului. în funcție de mărimea fiecărei organizații de bază, se stabilește ciți comuniști să raporte-

și organizațiilor
conchide secretarul comitetului de ■ partid, de la întreprinderea de Ma- șini-Unelte pentru Presare și Forjare — să amplificăm instruirile în. legătură cu aceste probleme, să inițiem și schimburi de experiență. E cert insă că se simte nevoia să gîndim și un ghid-orientativ de care să se țină

• Experiențe • Dezbateri • Atitudini

curs referi __ ________ ____ .dus cea mai mare satisfacție și la unul care s-a situat la polul opus. Și. astfel, s-a conturat cu claritate ce valoare educativă deosebită pot avea aceste rapoarte atunci cînd li se conferă virtuțile atribuite de Statutul partidului. Tovarășul Ion Ceaureanu, secretarul comitetului de partid din cadrul platformei energetice Turceni, s-a referit la raportul prezentat — dă două ori — de Gheorghe Surdu. secretarul adjunct cu probleme de propagandă al comitetului de partid. De ce de două ori 7 Simplu. Pentru că prima dată adjunctul secretarului a crezut că poate susține un raport bazat pe „vorbe frumoase". Opțiunea pentru formalism n-a rezistat. Și peste două luni — acesta a fost termenul care- i s-a dat comunistului în cauză pentru ă rapbrta pe bază de rezultate și nu pe bază de vorbe — comitetul de partid s-a aflat în fata unui raport cu adevărat de'comunist, în schimb, tovarășul Grigore Cojocaru. secretar al comitetului de partid din cadrul Centrului Industrial Agrar Motru. ne înfățișează cu regret faptul că raportul care i-a produs cea mai mare insatisfacție a fost cel al inginerului Dumitru Goșa directorul îrftreprinderii Miniere Jilț, în urma comunis- cauză a să fie

ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID DIN JUDEȚUL GORJ

seama la pregătirea rapoartelor da activitate. Pentru ca raportul comunist să contribuie si mai mult decit pină acum la înțelegerea Tnai profundă a faptului, subliniat încă o dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., că orice comunist. intrind in partid, nu are drepturi în plus, ci îndatoriri în plus — și anume răspunderea de a acționa in orice impreiurări ca un adevărat revoluționar".Argumentele sus-menționate aveau unele Ion de

căruia tul in trebuit sancționat cu vot de blam cu avertisment și eliberat dinpe care o deținea. De gret 7 „Pentru că în raportul anterior. in activitatea practică desfășurată de acest comunist — explică secretarul acum — n-am reușit să depis- drumurile paralele ale

funcțiace re-

tăm Ia timpale angajamentelor formale și lipsei de competentă și. fermitate in îndeplinirea sarcinilor încredințate".Două moduri de exigentă in dialog, surse de prețioase învățăminte.

Orice bun gospodar știe că a muncit spornic și eficient numai atunci 
cînd rezultatele ii dau posibilitatea sd-și acopere toate cheltuielile, 
să-i mai rămină și ceva pe deasupra. E de neconceput pentru un ase
menea gospodar chibzuit să primească sau să solicite sprijin de la alții. 
Așa gindesc fi acționează consiliul popular, cetățenii din orașul Buftea, 
sectorul agricol Ilfov. Sint ani buni de cind localitatea lor se autofinan- 
țează. de cind unitățile de interes obștesc. întreținerea lor. plata persona
lului, activitățile edilitare sint suportate de bugetul propriu. In 1988. totalul 
veniturilor — peste 14,3 milioane lei. l-a depășit substanțial pe cel al 
cheltuielilor — circa 4,7 milioane lei, ceea ce a permis suplimentarea chel
tuielilor pentru oraș cu 850 000 de 
fondul general de dezvoltare.

zei, restul constituind vărsăminte la

să fie reconfirmate, avind și accente noi. de către tovarășul Cînepa, secretarul comitetului partid de la I. M. Sadu : „In prezen- . tarea rapoartelor de activitate de către comuniști se manifestă, de regulă. două tendințe. Una care promovează rapoarte analitice, critice și _______ ___ ______________ __ . ___ autocritice. într-un cuvint. eficiente, ze în medie în fiecare'lună.. Pentru a Alta care promovează rapoarte festi- se asigura cuprinderea în etirStil Anului, oo cit posibil, a tuturor comuniș- tilor.,Un alt lucru care sc .are în vedere la programarea rapoartelor se referă la alegerea momentului optim pentru a prezenta rapoartele de către cadrele cu muncă de răspundere. Secretarul comitetului de partid afirmă că pe baza experienței de pină acum a ajuns la concluzia că e bine ca tovarășii care fac parte din colectivul de conducere al întreprinderii sau din colectivele de condueere ale secțiilor să prezinte, de regulă, rapoarte de activitate în primul și in ultimul trimestru al anului. Adică în perioade cînd se ia startul într-un an productiv și în perioada cînd se pregătește un nou an.„Evident că dacă situația o cere — precizează secretarul — aceștia pot fi programați să prezinte rapoarte ori de cite ori este nevoie. Metoda pe care o practicăm noi are în vedere rațiunile de care am amintit". Referitor la conținutul propriu-zis a! raportului. s-a relevat faDtul că birourile organizațiilor de bază au fost instruite să stea de vorbă. înainte de a se prezenta în adunarea generală, cu fiecare comunist și să-l orienteze asupra datelor esențiale pe care să Ie conțină raportul acestuia. „Viața arată că. practic, nu întotdeauna au loc asemenea discuții și comuniștii nu sint orientați cu claritate asupra problemelor care trebuie șă facă obiectul raportului. Va trebui —

viste. generale, valabile, pentru . oricine și'oriunde. Promovarea mai accentuată a uneia sau ■ alteia dintre cele două tendințe depinde în mod hotărî tor de preocuparea organizațiilor de bază pentru tirea acestui moment atît de tant din viața comunistului, de atitudinea pe care o au niștii prezenți la adunarea generală față de calitatea raportului prezentat de tovarășii lor".
birourilor pregă- impor- dar șî comu-

Două moduri de exigență 
in dialog. Acest subtitlu ne-a fost sugerat de participant!„reprezintă moment de că și autocritică, a muncii comunistului 7“ Pe- ansamblu, cum au argumentat participanții, da. în unele cazuri absența evaluării autentice în spirit revoluționar, partinic, poate avea urmări imprevizibile. Doi secretari de partid, tovarășii Grigore Cojocaru și Ion Ceaureanu. au dat

două exemple oferite de ca răspuns la Întrebarea: raportul de activitate un evaluare autentică, criti-

(Urmare din pag. I)

Un modern edificiu

de sănătateBaza tehnico-foaterială existentă în prezent la Spitalul de recuperări boli cardiovasculare din orașul Co- vasna se ridică la nivelul celor mai înalte exigențe ale științei medicale. Numărul specialiștilor — cu pregătire medie și superioară — a crescut an de an. corespunzător dinamicii necesităților mereu sporite.— Pe de o parte, condițiile materiale. dotarea tehnică, spațiile moderne de cazare și masă, de tratament, piscină, sălisport ș.a. — ne spune directoarea spitalului, medic primar Mihaela Su- ceveanu — iar. pe de altă parte, pregătirea cadrelor ; aceștia sînt cei doi termeni ai ecuației. Efectele lor. cumulate, fac posibilă realitatea că anual rulajul atinge la no.i cifra de 18 000 de bolnavi, din toate județele țării — mai mult decît actuala populație a orașului Covasna.Intr-adevăr, grija pentru oameni, pentru sănătatea lor se deslușește pretutindeni : ordine, curățenie,înalt profesionalism.— Toate rezultatele noastre bune vin. in proporție covirșitoare. din dorința permanentă de înnoire — ne mărturisește. în continuare, directoarea . spitalului. Această muncă de promovare a noului cere eforturi susținute în ce privește ridicarea continuă a nivelului de pregătire a celor 80 de cadre medii și 25 de cadre cu studii superioare cîte numără spitalul nostru și. in același timp, eforturi susținute pentru completarea dotării laboratoarelor și cabinetelor medicale cu aparatură de specialitate, atit prin eforturi proprii, cit și printr-o mai rodnică colaborare cu instituții de profil din tară. Iar „nota" pentru tot ce am realizat nu ne-o dăm noi. nici măcar forurile i ierarhic superioare, ci pacienții noștri. Recuperarea lor constituie califi- î cativul concret al muncii depuse, sa- [/. tisfacțla noastră cotidiană. ;
Constantin TIMARUcorespondentul „Scinteii"

și doi juriști, ne-am deplasat la fața jocului. Are dreptate Neagu Gheorghe ?Are și n-are. Are atunci cind susține că a ciștigat procesele pe care le-a intentat. Are și cind susține că diploma obținută — vom vedea cum — îi dă’dreptul să ocupe un post de economist. Are dreptate și cînd semnalează unele deficiențe grave in activitatea C.A.P. N-are dreptate atunci cînd susține că ar fi un om cinstit și cînd cere să i se facă „dreptate in numele eticii și echității socialiste". N-are dreptate pentru . că el insuși — faptele-s dovedite — a folosit de nenumărate ori mașina C.A.P. (un ARO 244) în scopuri personale, a înstrăinat unele piese de schimb, a falsificat documentele de exploatare și circulație ale aceleiași mașini, a luat găini de la cooperativă fără să le plătească, s-a folosit de telefonul unității fără să-și achite in totalitate convorbirile, și-a însușit' o suprafață de teren mult mal mare decit prevede statutul C.A.P., a fost prins copiind Ia examenul de bacalaureat — fapt pentru care a fost promovat cu media minimă, abia la a treia prezentare... Lista „păcatelor" lui N.Gh. e mult mai lungă, dar ne oprim aici cu reproducerea ei. Nu acestea sint trăsăturile morale ale unui comunist șl, pe bună dreptate, sancțiunea de partid o merită cu prisosință.Poate vă veți întreba : dacă acesta e adevăratul N.Gh. — și vă asigurăm că acesta este ! —, atunci cum se face că a ciștigat procesele împotriva cooperativei 7 Din nou răspunsul frizează absurdul : le-a ciștigat cu' concursul larg al... conducerii C.A.P. (și nu numai). Mirați-vă cit doriți, dar acesta este adevărul curat. Un singur exemplu : într-unul din dosarele trecute prin fata instanțelor am găsit nu mai puțin de 95 de foi de parcurs semnate de președintele C.A.P. după ce organul de control al băncii le bifase ca fiind inițial nesemnate ! Am discutat cu Niculina Tuchilaș, președinte al Judecătoriei Tecuci, cu judecătorul Ion Alexa și cu procurorul Dumitru Mo- roșanu. Toți trei recunosc că semnătura s-a obținut „după", dar nici unul din cei trei n-a reușit să ne spună precis unde și cind au fost luate respectivele semnături. Nu vom intra în alte detalii, nu-I treaba reporterului să descilcească ceea ce, deliberat sau nu, au încilcit alții. Np

Experimentul propus in 
cadrul dezbaterii a dat re
zultate parțiale. Apreciem de la bun început atitudinea tovarășului Nicolae Miloșescu. secretarul comitetului de partid de la Combinatul de Lianți și Azbociment Tirgu Jiu, care a acceptat să prezinte un raport de activitate în cadrul dezbaterii-schimb de experiență, pe marginea căruia să-și exprime opinia și ceilalți participanți. Nu vom reproduce aici datele raportului prezentat care. în esență, a cuprins elementele obligatorii ale unui asemenea moment, Pină aici experimentul propus — de a examina „pe viu" un raport — a dat rezultate.Un secretar și-a oferit, așadar; propria activitate spre examinarea celorlalți participanți. Ei bine, tocmai acest moment generos, care ar fi putut să constituie „sarea'........................ori n-a fost cipanți, ori raport care, toate datele analize, a lăsat „deschise1 și intenționat — multe zone pentru completare. Ceea ce a surprins a fost faptul că nici unul din cei prezenți n-a simțit nevoia să pună întrebări și nici să facă completări. Cu toate că respectivul raport — cel puțin cu privire la stilul personal de muncă, la modul de îmbinare a celor două funcții, de secretar de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii — ar fi meritat o examinare atentă din multe unghiuri de vedere.Semnificația acestui experiment nu este lipsită de învățăminte și de a- ceea am • și stăruit asupra ei.

Constantin PRIESCU

Eficiența economică — 
problema nr. 1. Aceste rezultate, cum avea să ne explice tovarășul Nicolae Rovinaru, primarul localității. se datoresc unei strategii de perspectivă, urmăririi perseverente, pin£ la îndeplinire, a propriilor programe in domeniul economico-social, în fond, exercitării cu întreaga răspundere a atribuțiilor largi cu care sînt investite consiliile populare in coordonarea întregii activități din teritoriu. fapt subliniat in documentele de partid si întărit de legile țării.— In. munca noastră atît de complexă. ca însăși viața, in care o zi nu seamănă cu alta, pornim de la ideile, tezele și orientările cuprinse în . Expunerea din noiembrie 1988 a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cu privire la eficiență, ca măsură definitorie a oricărei activități economice și sociale. în cuvîntarea rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R, conducătorul partidului și statului nostru a tului că tate, de lucreze autoconducerii. nomico-financiare și autofinanțării, ca sarcină a consiliilor populare, este evidențiată și într-unul din capitolele Legii privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului țârii, aprobată recent de Marea Adunare Națională. In apli- qgrea principiului autofinanțării, noi am pornit de la ideea că gospodăria mare a orașului va deveni autonomă și rentabilă numai dacă toate unitățile sale — economice și sociale — vor obține beneficii cit mai mari. De aceea, atenția noastră s-a concentrat, cu prioritate, asupra mijloacelor de dezvoltare, in primul rind a întreprinderilor industriale, prin sprijinirea acțiunilor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de' producție și a produselor, a cooperativei agricole, a Întreprinderii comerciale, a micii industrii și prestărilor de servicii, în prezent, toate unitățile din oraș se autofinanțeazâ și contribuie la sporirea veniturilor din bugetul local. Concomitent, ne preocupăm de Înfăptuirea programelor noastre ambițioase de sporire a gradului do urbanizare. Cu deosebire as vrea să subliniez că. in cadrv.l propice al formelor democrației muncitorești- revoiuționard. acordăm o mare atenție conlucrării strinse cu locuitorii orașului, ca oameni ai muncii, ca cetățeni. De fapt, ei reprezintă pilonul de bâză pe care se sprijină ih- treaga noastră activitate.

în dezvoltarea unei mici industrii care răspunde cerințelor si. totodată, contribuie la aducerea de venituri. De altfel, după cum afirmă președintele Cooperativei Agricole de Producție din Buftea, ing. Adrian Rădulescu. o treime (adică 7 milioane lei) din veniturile anuale ale unității

lari — cele mai multe fiind fabricate din materiale recuperate pe plan local, din unitățile industriale și de la populație. Din inițiativa oamenilor s-a mai înființat o secție de certă utilitate : cea de confecționat perne de puf, din fulgii ce provin, in cantități apreciabile, de la combinatele avicole. Iată cum pină și imponderabilul puf capătă... greutate și valoare materială datorită aplicării unei idei practice. Încurajat de aceste reușite, colectivul cooperativei, proșpectînd piața și căutind noi surse de aprovizionate. are de gind să-și extindă activitatea prin înființarea de noi secții.Nici comerțul de stat nu se lasă mai prejos. întreprinderea comercială de stat mixtă se autofinanțeazâ
Din activitatea Consiliului Popular al orașului Buftea

stăruit din nou asupra fap‘ nu trebuie să existe uni- orice fel ar fi-ea. care să cu pierderi. Necesitatea autogestiunii eco-

provin din secțiile de producție Industrială. Pe lingă aceea amintită, mai ființează și altele, cărora li se va adăuga, anul acesta, un atelier de împletit coșuri din răchită, atit de necesare la strînsul recoltei de porumb, legume, fructe.Aceeași preocupare pentru valorificarea oricăror resurse materiale caracterizează și activitatea cooperativei „Meșteșugarul" — unitatea cu cea mai mare pondere în industria mică a orașului : o producție anuală de 110 milioane lei. Ce produc cele 28 de secții 7 Dar ce nu produc ! Obiecte din lemn. metal, mase plastice, corpuri de iluminat din sticlă, confecții. încălțăminte, marochinărie, tricotaje, țesături cu alesături, împletituri . din răchită. Președintele cooperativei. Vasile Faur, ne asigură că cea 'mai mare parte a materiei prime utilizate o reprezintă materialele recuperabile : ceea ce dă însă valoare produselor este priceperea și fantezia meșterilor de a le folosi, pentru a răspunde unor cerințe aleMica industrie este bine tată și în activitatea, atît să, a cooperativei deachiziții și desfacere a mărfurilor. Cu un număr mic de oameni ; se realizează, anual, produse în Valoare de aproape 29 de milioane de lei, de la site de combină (o colaborare cu marea întreprindere „Semănătoarea"), difuzoare pentru „Electronica", la căruțe, jucării din material plastic, sticlărie, cleme, haine de protecție, rame și lentile, de oche-

de doi ani. Mugurel Popescu, directorul unității, este de părere că a- ceasța a fost pbsibilă datorită movării producției proprii : în au fost oferite populației 1 212 de preparate și semlpreparate nare, o cantitate apreciabilă de . duse de cofetărie si patiserie. Calitatea și costul lor au fost pozitiv influențate de. existenta unei gospo- dărti-anexă de creștere a porcilor, a unei grădini de legume, care acoperă în întregime necesarul propriu de legume proaspete.

pro- 1988 tone culi- pro-

l

pietei. reprezen- de diver- productie,

Prestările de servicii — un 
sector aducător de venituri. La Buftea, prestările de servicii nu diferă prea mult de cele . dintr-un măre oraș, din punctul de vedere al beneficiarului — cetățeanul. Numai cooperativa „Meșteșugarul", prin cele 43 de unități ale sale, oferă un evantai de 120 de profile (față de 80 cite sint în nomenclatorul obligatoriu). Iar varietatea acestora va crește încă din acest an : vor fi puse la dispoziția achiziționare unor obiecte parat căruțe, țelor. efectivconsiliul popular orășenesc este el Însuși un bun exemplu, in acest sens : echipele de zugravi, instalatori, timplari-dulgheri și chiar de constructori de locuințe pentru cetățeni și-au dovedit din plin utilitatea, astfel că ele vor fi întărite și

populației servicii de și recondiționare a electrocasnice. de rede întreținere a locuin-Impulsionind și sprijinind acest sector de activitate,

dezbaterii, înțeles de ceilalți parti- au acceptat necritic un repetăm, deși a abordat necesare unei asemenea — pOate

facem Insă datoria semnalind că, iată, astfel de — să le numim — „in- timplări" sînt posibile. însuși Eugen Petcu, președintele C.A.P. Ciorăști, recunoaște că le-a semnat „după", dar deloc nu-și... amintește unde. De ce-ați făcut-o 7 l-am întrebat. Răspunsul a fost următorul : „Mi-a fost milă de el. din omenie...". Că zisa „omenie", președintele E.P. se pregătea s-o treacă pe... cheltuieli de producție — metodă devenită „clasică" la C.A.P. Ciorăști —. asta-i altă poveste, la care vom reveni. Nu Înainte insă de a mai oferi incă un exemplu de „omenie", atit de prost și de costisitor înțeleasă : ca să poată urma cursurile liceului din Tecuci, președintele C.A.P. Ciorăști i-a eli-

dezvoltate. Apoi secții de confecționat încălțăminte din material textil recuperat, de tricotaje. timplărie etc. Este semnificativ că secția de prestări a consiliului popular aduce, anual, un venit de peste lioane lei.Avind in față un tabel cu din care s-a ajuns, in anul U misursele trecut, la un volum al veniturilor ce intre- ce de trei ori cheltuielile, rezultă clar aportul unităților economice, nu numai al celor de nivel republican, ci și — așa cum am arătat mai înainte — al celor aparținind industriei mici, prestărilor de servicii. In acest tabel nu figurează insă lucrările 'realizate prin contribuția cetățenilor, la propunerea lor. „Nu este împrejurare. ne spunea primarul, în care oamenii să nu se refere la treburile gospodărești ale orașului, fie că este adunare generală a oamenilor muncii, a cooperativei agricole, a celei meșteșugărești, adunare cetățenească, sesiune a consiliului popular, dar mai ales „Tribună a democrației", în care să nu consemnăm propuneri privind îmbunătățirea activității într-un domeniu sau altul. Ele nu rămin pe hirtie pentru că la următoarea intilnire. care are loc lunar, sîntem obligați să raportăm în fața cetățenilor ce s-a făcut. Așa. s-au născut multe din . ideile și . inițiativele ce au stat la baza dezvoltării orașului, in general, a fiecărui sector de activitate in. parte, care au dus la autofinanțare.*’ Aș dori să subliniez că locuitorii orașului nostru sînt la fel de prezenți și activi pentru ca propunerile să devină fapte. Anul trecut, prin contribuție în muncă, corespunzător prevederilor Legii nr. 1. s-au executat lucrări in valoare de peste 5 milioane și jumătate de lei : la a- cestea se adaugă numeroase altele, a căror valoare este mult mal mare".Orașul Buftea are circa 22 000 de locuitori. împărțiți milioanele amintite la această cifră și veți obține măsura exactă a hărniciei oamenilor, a dorinței lor de a completa, în acest fel, efortul statului de a ridica întreprinderi, care peste 12 000 de locuri de a construi noi blocuri cu de apartamente, diferite• cial-culturale. Am văzut parcuri bine îngrijite, o piață agroalimentară nouă și multe alte obiective realizate la propunerile și cu sprijinul cetățenilor, ca o dovadă concretă a participării lor efective, la autocondu- cerea, autogestiunea economico-fi- nanciară și autofinanțarea localității în care trăiesc și muncesc.

înseamnă muncă, de peste 3 500 edificii so-

Rodica ȘERBAN

Idei generatoare de va- 
. Ieri materiale importante. Un cetățean al orașului Buftea, preocupat de îmbunătățirea și îmbogățirea conținutului nutritiv al hranei animalelor. s-a gîndit. privind la cantitățile mari de scoici pe care valurile le aruncă pe plajă și pe care cei care o curăță le aruncă, că ele ar putea fi măcinate și prefăcute in făinuri furajere. Așa a apărut. în cadrul cooperativei agricole, o secție care prelucrează materia primă furnizată pe gratis de mare, laea realizează o producție milioane pe an. importante benefi- mai vorbim de va- nutretului furnizat propriei a vaci, ca și altora.! năstrușnică, cu o bună

Costinești ; de treicii, ca să nu loarea i ferme deO idee dere, dar la prima ve- aplicabilitate
in fata unorUnii uită camrament —• superioară manifestări negative, prea des și nu totdeauna dezinteresați ță nici o chirurgie reparatorie și nici un tratament cosmetic nu-1 face pe uritul din naștere apt pentru a participa la cel mai modest dintre concursurile de frumusețe. Competenta nu se mimează, nu trebuie să se mimeze. Competența este sau nu este. Competența nu este cameră de roată de autoturism, nu poate fi reparată, oricîte „petice calde" ar folosi cineva in acest scop. Nu există om care să nu fie bun pentru ceva, dar ceea ceeaSă fiecare trebuie pus să lucreze ce știe cu adevărat să facă, nu ce ar dori.presupunem că lui Gh.N. i s-ar

Locuințe moderne in orașul Buftea Foto :S. Cristian
C.. iț

tea : secretarii comitetelor comunal și din C.A.P. de partid au fost „atenționați", idem contabilul- șef al C.A.P. ; inginerul-șef al C.A.P. „s-a ales" cu o mustrare, iar președintele Eugen Petcu a fost sancționat pe linie de partid cu „vot de blam". Intrigă însă un lucru : toate aceste sancțiuni — deși sint cunoscute de forurile superioare — sînt a- proape necunoscute oamenilor din comună, membrilor cooperativei a- gricole de producție, organizațiilor de bază de partid. Dintre cei 11 membri ai comitetului de partid din C.A.P. cu' care am discutat,, doar doi „auziseră" că președintele E.P. ar fi fost sancționat in comitetul comunal de partid. De ce 7 Din cauza

C.A.P. După care cei doi s-au certat sau doresc ca lumea să-i considere astfel...). Un om care semnează lesne acte menite să păgubească cooperativa trecînd respectivele sume la capitolul „cheltuieli de producție". Exemple 7 Iată ce ne declarau Grigore Grigoriu și Gheorghe Ciorî- ță, director și, respectiv, șef de birou la filiala Tecuci a Băncii pentru Agricultură și Industrie (B.A.I.A.) :— Președintele C.A.P. face pe „omenosul" pe unității pe .care o conduce. Iată, demult trebuia recuperată suma de 159 834 lei, valoarea a mai multor zeci de bovine și a sute de ovine care au murit ori au fost sacrificate, cum
AlimentarăCiorăști o buzunarul

Cînd adevărul este umbrit de... falsa omenie
berat lui N.Gh. (la 28 august 1982 și 6 octombrie 1983) adeverințe prin care atestă — cu ștampilă și semnătură proprie — că respectivul ar îndeplini in cooperativă funcțiile de economist și de contabil. Juriștii numesc asta „fals și uz de fals", Ti- rîș-grăpiș și prin uz de fals și-a „luat" deci Gh.N. examenul final.— Mi-1 amintesc pe Neagu Gheor- ghe. Cu mine a dat examen la matematică, Sint convins că nu știe nimic, dar l-am trecut pentru că mă... săturasem să-l tot văd la examen. Afirmația aparține profesorului Alexandru Mârza, director adjunct la Liceul agroindustrial Tecuci.Aminteam mai sus că nu atît relatarea cazului în speță ne interesează aici și acum, ci învățămintele care se desprind din el. Un șef de unitate care comite un fals și uz de fals, unul (sau mai mulți) profesori „săturați", iar produsul este... impostura personificată. Care impostură — diploma obținută ii dă dreptul ! — dorește, ba chiar somează șl bombardează, cu vorbe scrise și nescrise, să ocupe un post pe măsura... calificării obținute. E cazul tipic al șoferului Gh.N. Realitatea este că, unii dintre noi, atît timp cît consideră că interesele proprii Imediate nu par a fi cumva lezate. în loc de răspundere și firească exigență, obișnuiesc să afișeze o atitudine de expectativă comodă, de contemplare — ironică ori blazată, după tempe-

oferi un post de economist. Are diplomă 7 Iată că are. Și să mai presupunem că — ceea ce sîntem convinși că ar fi greu, fie numai și pentru faptul că Gh.N. abia știe să... scrie ! Sutele de pagini de lamentări cu' care a împuiat capetele multor foruri — sînt scrise de altă mină, nu de a lui 1! — ar ciștiga și concursul obligatoriu prin care trebuie să treacă orice candidat la un post, indiferent care. Ce s-ar Intîm- pla 7 Ar mai fi un caz, încă unul, in care omul potrivit s-ar afla în locul potrivit... pentru altul. Și asta cind 7 Exact in perioada în care ni se cere nouă, tuturor, și mai multă competență, un nou nivel, superior, de pregătire profesională, tehnico-știin- țifică și culturală. Nici cele mai simple programe de redresare și modernizare — chiar la nivelul C.A.P. Ciorăști — nu pot fi anlicate cu „economiști" de talia lui Gh. N., care nu, nu este nicidecum îndreptățit să se considere un năpăstuit. Și nici să • apeleze la normele eticii și echității socialiste. Acestea nu sînt nicidecum — și nici nu trebuie să fie pentru nimeni — „indulgențe" pe baza cărora să se poată ocupa posturi nemeritate.Ceea ce nu înseamnă că Gh.N. n-a sesizat și lucruri adevărate. Pe baza cărora colectivele trimise de diferite instituții au cercetat și au luat măsuri. Ce fel de măsuri 7 Aces-

„discreției" cu care s-a procedat. Unul din motivele pentru care se aplică o sancțiune este acela de a fi învățătură și altora. Deci sancțiunea are — o spune și Statutul P.C.R.— rol educativ. Cum se poate manifesta insă acest rol dacă — la fel ca în situația de față — „cazul" a fost discutat cu ușile. Închise, iar „afară" n-au ieșit decit... zvonuri 7 Se temea oare cineva că, dacă ar fi fost ' analizat și sancționat in adunarea generală a comuniștilor din C.A.P., președintelui Eugen Petcu i s-ar fi știrbit autoritatea morală 7Dar ce autoritate morală poate să mai aibă un conducător de unitate — indiferent care, de întreprindere ori de centrală industrială, de C.A.P., de institut de cercetări științifice etc, -— care a apelat la fals și uz de fals, care a intervenit și a semnat acte menite să inducă în eroare justiția și instituțiile de invățămint, un om care, altfel spus, împiedică adevărul, în totalitatea lui, să iasă la iveală și care, prin chiar aceste fapte, pactizează cu un imoral 7 Un om care acceptă cu o ușurință uimitoare tot ceea ce-i propune fostul lui șofer 7 (Gheorghe Neagu, spun cooperatorii, a fost „șoferul președintelui". Observați nuanța 7 Nu „șofer la C.A.P.", ci la președinte I Așa se și explică de ce, la un moment dat, Gh.N. era nu numai șofer, ci ajunsese chiar... președintele comisiei de revizie din

spun actele, „din vină". Mult timp președintele C.A.P. Ciorăști nici nu a adus la cunoștința organului colectiv de conducere paguba produsă și nici n-a emis decizii de imputare în sarcina persoanelor vinovate. Imputați- ile le-a emis abia la insistente...Acestea sînt fapte. Și nici nu sînt toate. Fapte pe care colectivele trimise pentru îndrumare și control la C.A.P. Ciorăști le-au tratat cu aceeași „discreție" cu care a fost învăluită și sancțiunea lui E.P. în comună. Apropo de aceasta, oare cum se explică faptul că sancțiunea lui Gh.N. este mai mare decît a președintelui de C.A.P. 7 Faptele comise de fostul șofer sînt grave, bineînțeles, dar faptele comise de E.P. sînt și mai grave. Oare faptele tuturor nu trebuie- cintărite pe aceeași dreaptă balanță 7 Noi zicem că da. Și dacă nu s-a procedat astfel sin- tem obligați să credem că „discreția" de care aminteam mai sus nu-i intîmplătoare.Am rămas datori cititorilor cu răspunsul la întrebarea : cum trebuie să procedeze un colectiv chemat să ajute adevărul — oricare ar fi acela — să iasă la suprafață, la lumina zilei 7 Astfel : făcînd totul, mobili- zind toate resursele pentru a-1 pune în evidență, fie că respectivul adevăr privește o singură persoană, fie că el vizează viața și munca unei colectivități mai mici sau mat mari. S-a procedat așa la C.A.P. Ciorăști 7

iDoar parțial. Există lorii că unii oameni tive au văzut doar... rit să vadă. Altfel spus, există dovezi că unele cercetări au fost minate de rutină, de superficialitate și de formalism, că „tratamentul" aplicat vinovaților a fost preferențial, lipsit de obiectivitate. Dovezi 7 Vom • veni cu doar două exemple, in opinia noastră foarte importante. Primul exemplu: nici unul dintre colectivele care au lucrat intru aflarea adevărului la Ciorăști n-au sesizat situația cu totul precară în care se află arhiva cooperativei agricole, felul defectuos în care sint întocmite, păstrate șî valorificate actele unității, tn procesele _ purtate de Neagu Gheorghe împotriva C.A.P. au fost necesare unele acte, dar... nu s-au mai găsit și atunci in instanță s-a subliniat clar : „din lipsă de dovezi...". Al doilea exemplu : cum se face că nici unul dintre colective n-a „observat" modul in care ARO 244 — mașina pe care a lucrat N.Gh. — a fost vîndută ? După ce C.A.P. Ciorăști a plătit zeci de mii de lei pentru reparații de care mașina n-a avut nevoie »— dovadă că Drocesul- verbal de constatare nr. 3 358/24. 02. 1986 nu menționează absolut nimic,la rubricile „sesizăm următoarele defecțiuni", „defecțiuni constatate de comisie" și „cauzele defecțiunii" — a vindut-o in 1988 cooperativei „Viitorul" din Tecuci, în ce stare credeți și cu ce sumă 7 Bonul de plată nr. 24 (fără dată) emis de unitatea cumpărătoare susține că „starea obiectului este rea", iar în chitanța de cumpărare nr. 49/11 aprilie, a aceleiași unități, la aceeași rubrică, scrie că mașina este „uzată". Ceea ce nu i-a Împiedicat pe cei de la „Viitorul" s-o plătească cu 75 000 de lei ! (Dispoziția de plată este datată 16. 04. 1988). Formalismul și superficialitatea colectivelor care au cercetat „cazul" Gh.N. ating in acest punct paroxismul. Ele susțin că fostul șofer a adus mașina in stare „rea" și a „uzat-o“. O singură întrebare să-și fi pus tovarășii care au cercetat : cum putea Gh.N., căruia 1 se desfăcuse contractul de muncă Ia 22. 02, 1986, să strice in doi ani o mașină pe care n-a mai condus-o el 7 Prin... telepatie 7 „Partizanatul" „cercetării" este evident. Realitatea este aceasta : mașina a circulat In continuare, dar la volanul ei s-a aflat altcineva...
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PROMPTITUDINE LA EXPORT 
prin bună organizare și tehnologii moderne

în toate unitățile agricole

Producții mari, rentabilitate superioară
Colectivul întreprinderii de Construcții Navale și Prelucrări la Cald din Drobeta-Turnu Severin a dobindit o importantă experiență in realizarea sarcinilor de export, obligațiile contractuale fiind onorate. lună de lună, în avans fată de graficele stabilite. Cum s-au obținut aceste bune rezultate? în discuția pe această temă. inginerul Stelian Stănciciu. directorul întreprinderii, se referă la acele acțiuni și măsuri tehnico-organizatorice pe care le consideră a fi avut un rol hotărîtor în asigurarea unor ritmuri inalte la producția destinată exportului :— întrucit facem export de multi ani. întregul colectiv și-a schimbat fundamental modul de a concepe, organiza și realiza producția cu această destinație — ne-a spus interlocutorul. Deosebit de aceasta, pornind de la o temeinică analiză a cauzelor care mai generau unele dereglări pe fluxul de fabricație, ne-am întocmit uri program special prin care urmărim, în primul rînd, ridicarea gradului de calificare si policalificare al oamenilor care lucrează pentru export, astfel incît aceștia să fie capabili să conceapă și să aplice în practică cele mai noi tehnologii în domeniul nostru de activitate. Apoi am organizat linii de fabricație și formații de muncă numai pentru producția de export, în aceeași măsură sintem interesați de conceperea, cu eforturi proprii, prin stimularea inițiativei creatoare a oamenilor, a unor mașini și instalații care să asigure creșterea mai accentuată a productivității muncii și. în final, scurtarea ciclului de fabricație al navelor. De mare ajutor sint măsurile privind mecanizarea și automatizarea unor operații. in special la lucrările de mare volum.' pregătirea temeinică, pină în cele mai mici detalii, a producției pentru export, lansarea din timp a fabricației. pe baza unui grafic riguros. stabilit pe zile, decade si luni, de la care nu admitem nici un fel de abateri. Cunoscînd sarcinile de export ce ne revin pe acest an, încă din luna septembrie 1988. am lansat din timp in fabricație întreaga producție prevăzută a se realiza și livra la export în patru luni din acest an. Prin modul cum ne organizăm zilnic activitatea, urmărim să ne încadrăm în ritmurile de producție stabilite. Așa se explică avansul dobindit în onorarea sarcinilor de export ce ne revin.— Cu ce rezultate s-au Încheiat primele patru luni din acest an ?— Pentru export am realizat peste ,, prevederile de plan două salande dă’’ 600 rpc. Stadiile de execuție ,ii»>eăre < se află celelalte nave ne dau certi
Calitate, numai produse 

de cea mai bună calitate!
(Urmare din pag. I)tare. De altfel, „ingineria disponibilității" — care are ca obiect tocmai abordarea sistemică a siguranței în funcționare a produselor complexe — este un domeniu de activitate căruia 1 se acordă, la noi și pe plan mondial, o importantă din ce în ca mai mare.Constantin Danciu, cercetător științific la Institutul National de Metrologie : Aș dori să subliniez că etapa de concepție este esențială, ceea ce nu s-a realizat aici nu se mai recuperează nicăieri. Ca toate acestea, in prezent, fiabilitatea este departe de a ocupa locul pe care îl merită in preocupările proiectanți- lor. Prima măsură care ar trebui adoptată este de ordin metqdologic : pur și simplu, sâ se instituie obligativitatea precizării parametrilor de calitate și fiabilitate in toate temele de proiectare. Iar acești parametri nu se pot determina — în mod real — decît pe baza informațiilor acecvate referitoare la componente.Redacția : Așadar, opinia unanimă 
exprimată aici este că fiabilitatea 
unui produs se determină încă in 
etapa de proiectare, dar pentru a fi 
cunoscută trebuie să se pornească 
de la date cu privire la fiabilitatea 
componentelor.' Cum pot fi aceste 
date sistematizate și valorificate in 
mod eficient ?Constantin Danciu : Relativ simplu — prin constituirea de bănci de date, de preferință la nivelul institutelor centrale pe ramură. Institutul nostru a colectat in timp un mare volum de date cu privire la fiabilitatea mijloacelor de măsurare, care ar putea fi foarte utile proiec- tanților, dar in cele aproape două decenii de cînd am început să facem asemenea analize proiectanții nu s-au interesat de informațiile pe care le avem la dispoziție decîț in etapa de omologare a produsului, și aceasta numai atunci cînd produsele erau respinse ! De aceea, constituirea băncilor de date nu este realmente folositoare decît Ca o măsură complementară instituirii obligației ca' parametrii de fiabilitate să fie precizați prin proiect.Dr. ing. Ioana Andreaș, șef laborator fiabilitate la întreprinderea de Antrepriză, Montaj și Service pentru Automatizări și Telecomunicații : în cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice este in curs de elaborare o bază de date cu privire la fiabilitate. A fost concepută într-o formulă interactivă — adică întreprinderile vor primi și vor oferi informații prin intermediul bazei de date iar intr-o primă etapă, ce se va finaliza in 1990, ea va cuprinde componentele și produsele reprezentative și cele destinate exportului, precum și o parte a întreprinderilor din minister.Dr. ing. Dan Stoichițoiu, șef compartiment de asigurare a calității la Centrala industrială de echipamente Așadar, pentru sporirea fiabilității produselor sint necesare perfecționări ale activității de proiectare, extinderea și generalizarea unor experiențe ce se afirmă cu prea multă tirhiditate. Dar proiectarea este numai prima etapă a „vieții" produselor. Un moment deosebit de important, ce premerge producția de serie, este omologarea, asupra căreia participanta la dezbateri au insistat în mod deosebit. La aceste aspecte ne vom referi intr-un viitor număr al ziarului.

Eugen RADULESCU

tudinea. încă dp pe acum, că și in lunile mai și iunie ne vom realiza integral obligațiile contractuale la export.în legătură cu cele spuse de directorul întreprinderii se cuvine să reținem faptul că. în perioada care a tregut din actualul cincinal. 1 870 de oameni ai muncii și-au ridicat gradul de calificare, iar alti 496 s-au policalificat, aceștia fiind capabili să practice două sau chiar trei meserii înrudite. în funcție de cerințele producției. în stabilirea formațiilor de muncă ce realizează numai producție pentru export nu s-a ținut cont— cum se mai obișnuiește — numai de calificare, ci s-a făcut o riguroasă selecție prin probe practice— pe o perioadă de timp strict de-
La întreprinderea 

de Construcții Navale 
și Prelucrări la Cald 

din Drobeta-Turnu Severin

limitată — , pe baza unor criterii care au fost stabilite tinindu-se cont de exigentele partenerului extern. Criteriile de selecție ati avut in vedere mai ales îndeminarea și încadrarea in timpul normat la fiecare operație, calitatea ireproșabilă, inventivitatea si spiritul de economie in folosirea materialelor.După cum ne-a precizat tovarășul Mihai Dăogaru. secretarul comitetului de partid, un rol important îl are înfăptuirea programului de modernizare. Practic. întregul colectiv se află angajat în efortul de creație tehnică. Temele prevăzute a fi luate în studiu și finalizarea lor în producție au fost repartizate pe secții. sectoare si cercuri de oameni ai muncii, conduse de maiștri sau ingineri cu experiență. în cadrul acestor forme de organizare a creativității se stimulează atît soluții origi? nale. eficiente, cit și preocupările pentru materializarea lor în practică. Un exemplu : inginerul Ion Popescu, șeful secției corp-nave, a pus la punct. împreună cu alti specialiști și muncitori cu o înaltă calificare. o tehnologie modernă. de înaltă productivitate. în ce constă ? Tabla nu mai ajunge direct pe cala de montaj, ca pină nu de mult. Mai intii este trecută prin stația de sa- blare și primește două straturi de pasivant. Urmează trasajul. debitarea si asamblarea. După ce tabla a dobindit fdrfne* geometrice adecvate, 

de automatizări : O inițiativă utilă a Ministerului Industriei Electrotehnice — căreia i se subsumează și realizarea băncii de date, la care s-a referit tovarășa Andreaș — a fost constituirea unui colectiv central de fiabilitate, cuprinzînd specialiști din diferite unități economice și centrale din cadrul ministerului. Printre obiectivele prioritare ale colectivului nostru s-au numărat inițierea de cursuri de perfecționare in domeniul fiabilității și elaborarea unor normative de fiabilitate și mentenabili- tate. Pină la această dată au fost elaborate opt normative, a căror aplicare a fost decisă prin ordine ale Ministerului Industriei Electrotehnice. Primul normativ este de fapt un ghid pentru elaborarea și implementarea programelor de fiabilitate și mentenabijjtate, pefmițipd selectarea și aplicarea activităților specifice fiecărei faze din ciclul de viață al produselor. Cel de-ail doilea este un ghid pentru definirea condițiilor de fiabilitate, mentenabilitate și disponibilitate ale produselor, in vederea introducerii lor în standarde de ramură și caiete de sarcini. Așadar, ambele normative sint destinate în primul rind proiectanțllor, dar și beneficiarilor, pentru contractarea și utilizarea corespunzătoare a produselor. Următoarele normative sint destinate numai proiectanților, pentru a reailiza analize și previziuni de fiabilitate corecte și exhaustive, iar ultima serie, in curs de apariție, tratează in exclusivitate probleme de mentenabilitate.Redacția : Crearea unui cadru nor
mativ standardizat pentru activitatea 
de fiabilitate este, fără indoială, o 
inițiativă valoroasă, ce merită a fi 
extinsă și in alte ramuri. Cum este 
valorificat acest cadru ?Ioana Andreaș : în general, activitatea de fiabilitate se desfășoară în cadrul creat prin ordinele Ministerului Industriei Electrotehnice și normativele aprobate, deși unele unități nu le respectă in totalitate. A- ceasta deoarece unele cadre de conducere nu înțeleg importanța fiabilității sau, dacă o înțeleg, apreciază că se poate realiza de la sine, fără acțiuni precise tehnico-organizatorice orientate în acest scop. De asemenea, activitățile de fiabilitate nu trebuie desfășurate numai de unii specialiști pasionați din colectivele de fiabilitate, ci de către toate compartimentele întreprinderii sub coordonarea organelor de conducere colectivă. în ceea ce privește normativele standardizate, colectivul nostru a elaborat și promovat o serie de standarde de stat in domeniul fiabilității, dintre care în mod deosebit aș menționa un standard recent apărut, care pentru prima oară standardizează o metodă de analiză a fiabilității in proiectare, respectiv metoda analizei modurilor de defectare, a efectelor și caracterului acestora. 

se mai face o vopsire interioară si exterioară și abia apoi intră pe cala de montaj în bloc-sectii de pină la 45 tone. Cîștigul ? în primul rind, pe planul calității execuției.într-o dezbatere de idei între specialiști, s-a relevat necesitatea înființării unui atelier de proiectare saturări, agregatizări și modulizări.Poiectaptii și tehnologii de aici ău găsit soluții prin care se realizează in prezent saturări centralizate prin modulizări și agregatizări. Printr-o astfel de organizare, la unele operații de înaltă complexitate tehnică productivitatea s-a dublat și a. sporit calitatea. Șalanda de 600 mc pentru export se execută. în prezent. pe baza unui program de organizare optimizat pe calculator, ceea ce permite obținerea unui important cîștig de timp pentru producție și. totodată, reducerea cheltuielilor materiale. Cu aportul unor instalații și mașini concepute și realizate cu eforturi proprii se efectuează debitarea automată a reperelor navelor după peliculă, sudarea automată și semiautomată in mediu de bioxid de carbon. Trasajul optic se realizează cu o mașină de tăiat tablă prin copiere, de concepție proprie. proporția reperelor confecționate prin debitare automată alungind la 80 la sută. Pe căile amintite, la nivelul unui an. se obține un spor de producție de peste 80 milioane lei.Au fost găsite, de asemenea, ingenioase soluții prin care ciclul de montare al utilajelor și instalațiilor — 'pină la lansarea la apă. cu toate probele care se impun pină la această fază — s-a redus cu 30 la sută. Aflat intr-un necontenit efort de amplificare a bunelor rezultate. colectivul de muncă a găsit, totodată, și rezolvarea — la cote de eficientă prevăzute — a altor probleme tehnice, de înalt randament : executarea lucrărilor de îndoire a tubulaturii de la nave după albume cotate ; generalizarea fre- zării mecanizate a postamentilor pentru motoarele principale și auxiliare ; executarea prin matrițare a arborilor cotiți (tip ALCO) pentru motoarele navale ; extinderea tehnologiei de forjare prin extrudare a corpurilor de piston pentru motoarele navale.Sint, desigur, realizări care demonstrează că aici, la întreprinderea de Construcții Navale și Prelucrări la Cald din Drobeta-Turnu Severin, modernizarea, atit în concepție. cît și în finalizare, tine pasul cu cele mai noi cerințe ale unei producții tot mai competitive, la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial.Ne oprim la mai multe locuri de muncă. Acolo unde se pun pe poziție motoarele și instalațiile la o nouă navă care, peste puțin timp, va fi livrată partenerului extern. Ajungem și în perimetrul unde se fac ultimele pregătiri pentru lansarea la apă a unei alte nave, tot pentru export. Alte nave — din sarcina de export pentru cel de-al treilea trimestru al anului — își amplifică dimensiunile in ritmuri superioare graficelor zilnice de er xecutie. Ordine, disciplină, efort susținut. înaltă răspundere muncitorească pentru calitatea 'muncii. Colectivul de aici are un obiectiv bine precizat : nu numai menținerea, ci chiar mărirea avansului dobindit în realizarea obligațiilor contractuale la export.
Virgiliu TATARUcorespondentul „Scînteii"

Un atelier de proiectare ca oricare altul. Atmosferă obișnuită de lucru. Un grup de proiectanți urmăresc cu atenție rez.ultatele afișate pe ecranul unui display. Aparent, nimic deosebit. Curiozitatea ne poartă pașii înspre ei. Inginerii colectivului de proiectare din cadrul binecunoscutei întreprinderi „Electromotor" din Timișoara se află în plină activitate Se caută, cu ajutorul calculatorului, soluția optimă pentru proiectarea unuia din elementele componente ale motorului asincron. Sint introduse datele. Rezultatul este așteptat cu firească emoție. In mai puțin de un minut pe ecran apare un sistem de axe, un grafic și cîteva valori. Se fac in grabă verificările. Frunțile se descrețesc. Rezultatul este corect. Interpretarea poate surprinde pe un neavizat, prin caracterul în- cifrat : calculul armonicelor superioare din curba cîmpului magnetic din intrefierul electromotorului a \ fost terminat, obținindu-se astfel optimizarea înfășurărilor motorului. Calcule laborioase, executate corect și în timp scurt de calculatorul electronic în comparație cu volumul mare de timp necesar unui proiectant pentru realizarea aceleiași operații.Aflăm că, prin optimizarea înfășurării motorului, se realizează o considerabilă reducere de material, respectiv de conductori din cupru. Practic, la două din tipurile de motoare aflate în fabricație s-a realizat o economie de aproximativ 700 grame cupru pe fiecare produs. Mai aflăm că, tot printr-o proiectare asistată de calculator, pentru că despre ea este vorba, s-au obținut motoare cu o greutate mai mică, dar cu aceleași caracteristici tehnice, comparativ cu motoarele produse de alte firme cu tradiție din străinătate. Astfel, motorul AT225 de 45 kW la 1500 rotații pe minut produs la întreprinderea „Electromotor" Timișoara are 280 kilograme, în timp ce același produs realizat de o prestigioasă firmă din R.F.G. cintărește 315 kilograme.— Cum s-a ajuns la necesitatea utilizării calculatorului în activitatea de proiectare din unitatea dumneavoastră ? — l-am întrebat pe inginerul Eduard Iavorski, șeful atelierului de proiectare.— Proiectarea tradițională a unui motor asincron trifazat cu rotor în scurt-circuit sau cu rotor bobinat nu este atit de simplă, cum pare la prima vedere. Dimensionarea carcasei, a pachetului stator bobinat, a scu

Brăila, un județ cu potential agricol deosebit, cu pămînturi din cele mai fertile, dispune de o puternică bază țehnico-măt'erială care ii asigură condiții optime pentru a obține an de an recolte mari și stabile: amenajări pentru irigații pe mai bine de 80 la sută din suprafață, tractoare și mașini agricole perfecționate. beneficiind din plin de a- portul cercetării etc. Realizările' obținute in ultimii ani sint o dovadă că organizațiile de partid din agricultura județului au acționat cu răspundere pentru a-i mobiliza pe lucrătorii din acest sector in scopul folosirii cu randament ridicat a bazei tehnico-materiale. Vom aminti în acest sens că recoltele de cereale, plante tehnice, legume, producțiile din zootehnie obținute în 1988 întrec pe cele din anii anteriori. Așa cum apreciază organele de partid și organele agricole județene, marile resurse de care dispune județul Brăila n-au fost puse în valoare corespunzător în toate unitățile. Abordînd problemele rentabilizării, interlocutorul nostru, directorul general al Direcției Agricole a județului Brăila, tovarășul Mihalache Mărgean, sublinia importanta deosebită a măsurilor stabilite de conducerea partidului la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a se anula unele datorii ale cooperativelor agricole de producție. Acestea sint menite să stimuleze eforturile unităților agricole de a se inscrie in cel mai scurt timp între cele care realizează o activitate rentabilă.— Nu putem vorbi de programe de rentabilizare fără să fi analizat în mod obiectiv de ce s-au produs pierderi. Numind cauzele, numim și direcțiile de acțiune pentru ca toate unitățile să devină rentabile. Mă voi opri la • două din ele, care depind in bună măsură de noi : realizarea producțiilor planificate și valorificarea acestora. N-aș zice că acestea sint noutăți absolute, pentru că au mai făcut nu o dată obiectul unor programe. Noutatea constă în Stilul diferit de muncă. De această dată, atît analiza cauzelor, cit și întocmirea programelor s-au făcut printr-o largă consultare a oamenilor. Începînd de la echipe, ferme și unități, fără să se mai apeleze la „modele" de programe trimise de la județ, cuprinzîrid o sumedenie de capitole și subcapitole cu măsuri cu caracter general pe care fiecare le „adapta" cum se pricepea, uitlnd adesea de ele. Scăpau insă unele elemente-cheie.. — Despre ce este vorba ?— De cele mai multe ori, accentul se punea pe tehnologii, asolamen- te, irigații, sămintă, îngrășăminte — fiecare din aceste verigi avînd, firește, importanța ei. Se avea insă în vedere mai puțin faptul că a- cesta măsuri le aplică oamenii. Eram deficitari la participarea la muncă, la calitatea lucrărilor. Tocmai. aici nu trebuie să ocolim adevărul. Să luăm, de pildă, sfecla de zahăr, care ocupă în județul nostru suprafețe însemnate. Este o cultură rentabilă Ia producții de peste 40—50 de tone la hectar, dar e pretențioasă cînd iți propui un asemenea nivel. Cere multă muncă și mai ales calitate. Or, fără o întreținere corespunzătoare a culturii pe toată durata vegetației, oricite îngrășăminte și apă s-ar da, cheltuielile făcute nu se regăsesc în recoltă. Avem cooperative ca Tudor Vladi- mirescu, Ca'zasu, Chiscani și altele, unde, de mai multi ani, sfecla de zahăr este o sursă însemnată de 
turilor motorului, a subansamblului rotor al ventilatorului, a capacului ventilatorului și așa mai 'departe, presupune un mare volum de calcule. Pină se ajunge la o variantă finală se consumă o perioadă îndelungată de timp și, de multe ori, soluția obținută nu este cea mai eficientă. Pornind de la necesitatea reducerii ciclului de proiectare, ca și a consumului de materiale, specialiștii colectivului nostru, împreună cu informaticieni din cadrul Centrului teritorial de calcul electronic, au conceput și elaborat un produs- program, aflat acum în faza de finalizare.

Cum este folosit calculatorul 
în activitatea de proiectare ?

-------  La întreprinderea „Electromotor" Timișoara ---------Interesant șl demn de reținut este faptul că acest produs-program este realizat din module. Fiecare modul asigură atit calculul, cit și proiectarea constructivă a unui anumit element component, bine individualizat al motorului și, în final, după proiectarea tuturor acestor elemente, se obține automat, cu rapiditate, proiectul de ansamblu.Ne-am interesat de stadiul de e- laborare a acestui produs-program. în momentul de față este vorba doar de cercetare și proiectare asistată de calculator, ne precizează inginerul Eduard Iavorski, și urmează ca in acest produs-program să fie incluse și modulele care permit atît proiectarea tehnologică, cît și fabricația asistată de calculator, module care sînt deja realizate. O asemenea utilizare a calculatorului e- lectronic prezintă un dublu avantaj. In primul rînd, proiectantul este e- liberat de efortul măre solicitat de efectuarea unor calcule complexe ,și dificile, iar, în al doilea rînd, devine posibilă analiza mai multor variante constructive, deci alegerea soluției optime. De exemplu, prin proiectarea longitudinală a motorului este definită geometria transversală a circuitului electromagnetic. Pe a- 

ciștiguri atit pentru unități, cît și pentru cooperatori. Nu la fel stau lucrurile la cooperativele agricole Tufești, Bărăgânu, Gropenl. Ulmu, Plopu, Bordei Verde și altele. Luate pe ansamblu, cifrele nu spun prea mult : 12 la sută din numărul cooperatorilor din unitățile citate n-au realizat volumul de muncă stabilit de adunările generale, iar o treime din numărul celorlalți locuitori ai satelor^ care lucrează în alte sectoare n-au participat deloc la muncă. Am putea spune același lucru și despre celelalte culturi prășitoare și despre legume care dețin ponderea în județul nostru.— In unitățile cu rezultate bune se muncește mai mult și mai bine. Ce întreprindeți pentru a aduce și celelalte unități la nivelul . celor bune ?— în unele cazuri ne-am lovit și ne mai lovim încă de mentalitățile 
PROGRAME VIABILE

PORNIND DE LA REALITĂȚI
Preocupări pentru creșterea eficienței

• în cooperativele agricole 
din județul Brăila

unor conducători de unități care se plîng mereu că n-au oameni la lucru. Cooperativa Agricolă de Producție Plopu era cindva o unitate bună. Este o realitate că în zonă au fost amplasate unele unități industriale care atrag forța de muncă. Cauze obiective ? Da. Dar. cît de obiective ? Nimic nu-i maî ușor decit să ridici brațele și să ceri ajutor. Nu voi da soluții pentru că le-a dat viata în unități unde, din acest punct de vedere, situația e mult mai grea. Cooperativa Agricolă de Producție Chiscani, de exemplu, care are toate terenurile în jurul orașului Brăila, de ani de zile se menține printre primele la încheierea lucrărilor, la calitate, dar și la producții și beneficii. Aici, ca și în alte unități,, ș-au aplicat corect prevederile acordului global și a "ioșt atrasă la .lucru întreaga populație ,a localității.Pentru a elimina neajunsurile în ce privește participarea la muncă, în acest an am acționat în punctul nevralgic — raportul între cît a muncit fiecare și cît i-a revenit, pentru că se ajunsese la o anumită e- galizare a retribuțiilor care nu-i stimula pe cei harnici. Dimpotrivă. Omul mergea la cîmp, lucra sau nu lucra, dar era pontat „prezent". Cit a realizat în ziua respectivă nu apărea nicăieri. De aici și lipsa de interes a multora. Am organizat astfel activitatea incit să se știe clar contribuția echipei în cadrul fermei și a omului în cadrul echipei la efectuarea lucrărilor și realizarea producției. Pentru aceasta a fost necesar să repunem în drepturi unele instrumente de evidență și control : fișa individuală a fiecărui cooperator de participare la muncă în cadrul echipei. în care economistul de fermă să treacă zilnic cît a 
ceastă bază se modifică lungimea circuitului, se stabilește cea mai avantajoasă variantă de bobinaj, lucru ce permite determinarea, in final, a soluției optime a motorului din punct de vedere tehnic și economic. De obicei, in acest proces de concepție Se' iau în studiu o mie de variante lunar. Un om poate lucra la o singură variantă în minimum opt ore. Imaginați-vă efortul care trebuie depus. Deci lunar ar fi nevoie de 8 000 ore de lucru față de numai 50 de ore, cite £int necesare în cazul utilizării calculatorului.In fața acestor evidențe, comentariile par inutilfe. Reținem, totuși, o 

singură, dar extrem de importantă concluzie. Atunci cînd este bine înțeles modul in care se poate folosi eficient tehnica de calcul, rezultatele nu întîrzie să apară. Totuși, un singur display pentru întregul colectiv de proiectare este insuficient. Nu există nici un echipament periferic de tip „plotter", pe care să se realizeze desenele, ele rămînînd pe ecranul terminalului doar ca o mărturie a eforturilor depuse, dar. din păcate, nevaloriftcate practic. Ce se întîmplă în prezent 1Rezultatele finale pe displayul calculatorului — proiectarea constructivă, cotarea tehnologică — trebuie transpuse in desene de execuție pentru a deveni utilă în secția de producție. Acest lucru se poate realiza cu un dispozitiv de reprezentare grafică, pentru desenat, de fabricație țomânească. în lipsa lui se recurge pur și simplu la transcrierea clasică de pe display pe planșetă a rezultatelor obținute în urma proiectării asistate de calculator. Altfel spus, efortul entuziastului colectiv de proiectanți de la întreprinderea timișoreană, efort concretizat in reducerea substanțială a duratei de proiectare și în elaborarea unor variante optime a produselor, este a- 

lucrat fiecare, fișele cu producțiile realizate pe ferme, echipe și oameni, bugetul de venituri și cheltuieli al fermei. Iar raportul cooperator-e-' chipă. echipă-fermă și fermă-unita- te este stabilit pe bază de contract- angajament.— Aceste instrumente constituie un cadru bun de organizare a activității. Ce efecte a avut pină in prezent aplicarea lor ?— Participarea la lucru s-a Îmbunătățit considerabil, în toate unitățile. Ca urmare, suprafețele de culturi prășitoare repartizate pe braț de muncă au scăzut — la sfeclă de zahăr de la 0,75 hectare la 0,25 hectare — și corespunzător și la celelalte culturi, existînd condiții ca fiecare lucrare să fie executată bine și la timp. De altfel, trebuie să arăt că în această primăvară avem o participare masivă la întreținerea culturilor în toate unitățile. Totul 

este ca toate consiliile de conducere ale cooperativelor să intre serios în atribuții, urmărind respectarea întocmai de către unități și cooperatori a prevederilor din contractele- angajament.— Valorificarea superioară a producției agricole este un alt element important, de care depinde în mare măsură nivelul beneficiilor.— Una este să produci lină de calitatea întîi și lapte cu procent mare de grăsime, să livrezi sfecla cu randament ridicat de zahăr sau • griul curat, bob și bob, pe care se obțin prețuri bune, și altceva este să nu te preocupe decît cantitatea. De aceea, afirm cu toată tăria că în ce privește rentabilizarea, valorificarea poate fi pusă în momentul de față? pe același plan cu preocuparea pentru realizarea de producții superioare. Probleme deosebite in această privință le ridică la noi legumicultura. Avem unități, cum sînt cooperativele agricole Jirlău, Vișani și altele, care obțin venituri de peste o sută de mii de lei la hectar, unde sectorul legumicol influențează puternic rezultatele economico-finan- ciare, Deosebit de celelalte culturi, alături de nivelul producțiilor, existenta prețurilor de livrare diferite, in funcție de perioada de apariție a legumelor, constituie un element în plus în ce privește rentabilizarea. Pină anul trecut, am avut perioade cu goluri la livrarea producției din culturile timpurii, cînd prețurile erau avantajoase, și „vîrfuri" în toamnă, cînd prețurile erau reduse. Dacă producerea de legume .timpurii este condiționată de asigurarea unor materiale; evitarea „vîrfurilor" de producție depinde în cea mai mare măsură de noi. Aici se pun două probleme : producerea ritmică a legumelor și asigurarea desfacerii pe 
nulat practic în faza finală. Cum se explică acest lucru ?— Deocamdată, tehnica de calcul aflată în dotare, încă insuficientă sub aspectul aparaturii, continuă să fie folosită în proporție de pină la 90 la sută pentru exploatarea programelor de gestiune economică — ne spune Ștefan Petrescu, șeful oficiului de calcul. Iar aceasta pentru că am fost nevoiți să repartizăm e- chipamentul de calcul existent, în funcție de cerințe și atelierului de proiectare nu i s-a putut asigura mai mult de un terminal grafic. Aceasta nu înseamnă că nu sg acordă atenția cuvenită desfășurării in 

bune condiții a activității de proiectare asistată de calculator. în acest sens, a fost întocmit un studiu prin care, arătîndu-se rezultatele obținute, faptul că unitatea realizează în prezent o parte din lucrările de proiectare asistate folosind capacitățile de calcul ale Centrului teritorial de calcul electronic, se solicită dotarea, în cel mai scurt timp posibil, a întreprinderii „Electromotor“-Ti- mișoara cu întregul echipament de calcul de care are nevoie.Acesta este un prim aspect al problemei. _ Pentru că mai există și alt motiv care concură la o neutilizare eficientă a tehnicii de calcul. Ne referim, concret, la asigurarea ser- vice-ului. Și aceasta nu pentru că pregătirea profesională a specialiștilor și depanatorilor angajați in a- ceastă activitate ar lăsa de dorit, ci pentru faptul că defectarea unor componente presupune înlocuirea lor, ceea ce nu este întotdeauna posibil, datorită lipsei pieselor de schimb sau trimiterii lor la laboratorul specializat din București, ceea ce duce la scoaterea din uz, fie a calculatorului, fie a echipamentelor de calcul, pe durate mult prea îndelungate de timp. în sfîrșit, o ultimă dificultate cu care sînt confruntați proiectanții de la „Electromotor", 

piață și pentru industrializare. Avem în jur de 20 de unități cooperatiste care procedează așa cu bune rezultate. Ne-am propus să fim cît mal aproape de cerințele beneficiarilor și in celelalte unități. Astfel, producerea ritmică a legumelor, și cu deosebire a tomatelor, este asigurată prin plantările treptate în cîmp. Vîrfuri de producție vor exista totuși și trebuie să acționăm din timp pentru evitarea pierderilor.— Vă rugăm să precizați în ce mod veți proceda ?— Pornim de la necesitatea de a valorifica cit mai bine întreaga producție pe toate căile și cu toate mijloacele posibile. Am avut de curind o experiență cu spanacul pe care nu dorim s-o repetăm. Am obținut în această primăvară o producție mare care, potrivit contractelor, avea ca destinație piețele din județul Brăila și din alte județe și industria alimentară. Am expediat cîteva vagoane la Brașov, dar din cauză că au făcut prea multe zile pe drum produsul s-a depreciat. Firește că în aceste condiții a trebuit să sistăm livrarea, deși erau cerințe. Iată consecințele : pe de o parte, fabrica a preluat producția cu preț sub cel ce se practica in acea perioadă pentru marfă în stare proaspătă, de unde pierderi pentru unitatea agricolă, pe de alta — marfa nu a ajuns la destinatarii care o solicitau. Am spus a- ceasta întrucit la fel se petrec lucrurile și cu celelalte legume. Nu pretindem că soluția pe care o propunem pentru transportul legumelor — să se pună în circulație garnituri rapide, eventual un tren cu regim de circulație rapidă care să ajungă în timp scurt în orice colț de țară — e cea mai bună. Organele competente pot găsi o rezolvare corespunzătoare acestei probleme în interesul unităților agricole cultivatoare și al consumatorilor din zonele unde, de regulă, legumele ajung mai tîr- ziu la maturitate. Aceasta cu atît mai mult cu cît transportul rapid al legumelor constituie o problemă și în alte județe. Ne-am gîndit să acționăm pentru evitarea pierderilor și la transporturile din cadrul județului. Avem patru instalații de producere a Sucului de roșii în principalele bazine legumicole, în vederea prelucrării ulterioare, pe care Ie vom extinde. Prin intrarea în funcțiune a fabricii de conserve de la Făurei vom reduce mult timpul de transport, va crește randamentul în beneficiul unităților producătoare și al fabricii.Din convorbirea avută cu directorul general al Direcției Agricole a județului Brăila au rezultat și alte măsuri care s-au luat pentru eliminarea cauzelor ce provoacă pierderi. Executarea de lucrări mecanice numai atit cit cere solul, introducerea in cultură a tuturor suprafețelor, folosirea la capacitate a mijloacelor de transport proprii, evitarea risipei la echipamentele de irigații prin aplicarea reglementărilor în vigoare, asigurarea furajelor etc. Toate acestea vor fi viabile numai în măsuța în care cadrele investite cu răspundere în ce privește controlul și urmărirea realizării programelor de redresare își vor face pe deplin datoria. Facem această precizare întrucit, nu de puține ori, in cadrul discuției s-a pus accentul tocmai pe acest aspect.
Lucian CIUBOTARU 
Candiano PRICEPUTU

așa cum am desprins-o din discuțiile purtate cu ei : chiar dacă specialiștii din acest compartiment își completează pregătirea profesională cu cunoștințe in domeniul informaticii, ceea ce se și întîmplă în unitatea timișoreană, totuși, un atelier al unei întreprinderi are o capacitate mai redusă de a elabora „software de bază". „De aoeea ar fi bine ca institutele specializate în crearea „software-ului de bază", legat’ de cercetarea, proiectarea constructivă, proiectarea tehnologică și fabricația asistată de calculator, să contribuie mai mult la elaborarea de module, astfel incit activitatea compartimentelor de proiectare din unitățile economice să fie coordonate și sprijinite la un înalt nivel de competență", este opinia inginerului Gheorghe Madescu.Desigur, rezolvarea acestor probleme intr-un timp cît mai scurt va crea premisele obținerii unor rezultate superioare, atît în creșterea gradului de utilizare a calculatorului, cît și în creșterea calității produselor. Elaborarea și exploatarea programelor pentru gestiune economică este, desigur, necesară, dar ea reprezintă numai o primă etapă în folosirea cu randament adecvat a calculatorului. Eficiența utilizării tehnicii moderne de calcul este pusă cu adevărat în lumină o dată cu trecerea la activitatea de cercetare, proiectare constructivă și tehnologică, la fabricația asistată de calculator. Ceea ce specialiștii întreprinderii timișorene sînt hotărîți și în măsură să facă. După cum am văzut insă, preocupările lor sint in momentul de față grevate de numărul insuficient de echipamente de’ calcul de care dispun, de modul uneori greoi în care se asigură asistenta tehnică a acesteia ca și de lipsa unui „software de bază" cuprinzător. Nu este vorba de probleme insurmontabile. Dimpotrivă, ele pot fi repede soluționate printr-un sprijin prompt și eficient din partea centralei și a ministerului de resort. Orice efort pentru implementarea calculatorului în proiectară și în conducerea proceselor de producție se întoarce înzecit in scurt timp în favoarea activității productive, concret in eficiență ce poate fi măsurată in sporuri de productivitate, costuri de producție reduse și mai; ales în calitate inaltă.
Ovidiu ZAMFIRESCU 
Cezar IOANA
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SPIRITUL VIU, CREATOR AL CONCEPȚIEI REVOLUȚIONARE
Se împlinesc o sută șaptezeci și unu de ani de la naștere;» lui Karl Marx, genial ginditor revoluționar, organizator și strateg al luptei clasei muncitoare, fondator, împreună cu Engels, val concepției științifice despre lume și societate, al materialismului dialectic și istoric, al teoriei socialismului științific, al economiei politice marxiste, care aveau să in- riurească profund conștiința istorică a popoarelor, evoluția societății u- mane înseși.La mijlocul secolului trecut, Karl Marx a străbătut drumul de" la idealismul rationalist-dialectic și democratismul, revoluționar la materialism istoric și comunism științific, înfăptuind una din cele mai profunde transformări din întreaga istorie a gindirii sociale. Tn urma unor procese analitice-critice ale căror prospețime și adevăruri iși păstrează • actualitatea, Marx a demonstrat că factorul determinant al vieții istorice il constituie insăși existența socială a oamenilor, modul real de producere a vieții materiale. Principiul unității dintre teorie șl practică, ideea dezvoltării teoriei pe baza practicii social-istorice. a oamenilor reprezintă cerințe metodologice fundamentale ale concepției Marx, ele exprimînd antidogmatismul funciar cenți ei revoluționare me și viată.și deschis, capacitatea de autodezvoltare și îmbogățire permanentă. Adversar hotărit al tuturor încercărilor. venite uneori chiar dinlăuntru! mișcării socialiste, de a priva lupta elasei muncitoare de teo-ie, Marx sublinia semnificativ : „Fără doctrina pozitivă nu se poate face nimic în afară de zgomot si izbucniri funeste, rare minează cauza îmbrățișată, A te adresa muncitorilor fără a avea idei științifice înseamnă să transfo-mi propaganda intr-un Joc absurd". în același timp, el s-a ridicat hotărit împotriva acelor tendințe care apreciau că teoria ponte fi dezvoltată independent de interesele obiective ale clasei muncitoare, de lupta sa pentru prefacerea revoluționară a societății.Este meritul nepieritor al lui Marx de a fi demonstrat că transformarea revoluționară a societății este opera revoluționară a proletariatului, a luptei sale de clasă împotriva ordini’ social-economice si politice burgheze. Descoperipd rolul istoric ai proletariatului, sensul luntei de clasă al acesteia, elaborlnd concepția revoluționară de pe pozițiile a- cestei clase. Marx și-a consacrat întreaga viață realizării unității dintre mișcarea muncitorească și teoria revoluționară — singura bază reală capabilă să ducă la înlăturarea societății capitaliste si instaurarea societății socialiste, la progresul continuu al noii societăți.Cercetarea științifică a mecanismelor producției și relațiilor de producție capitaliste, a legilor obiective ale acesteia, analiza situației elasei muncitoare în contextul socio- politic generat de economia capitalistă au condus, in opera lui Marx. la descoperirea originii și naturii exploatării capitaliste — plusvaloa- rea —, a necesității istorice obiective a revoluției și construcției socialiste.Coficepția re voi uîTonafa “âTu i Marx ' a devenit, incă din timpul vieții gin- ditorului, progranpKJde ȘlftMKjhii sei muncitoare, ai partidelor comuniste și muncitorești. Ea a influențat considerabil însăși gindirea ne- marxistă, o serie dintre cei mal de seamă flîozol'i, economiști, politologi,

luitotodată al con- ............  despre lu- caracterul său critic

Primim din partea Direcției Culturii de Masă din C.C.E.S. (director : Gheorghe Constantin) o seamă de considerații ca răspuns la articolul „Cum pierd ciștigătorii" (apărut in „Scinteia" nr. 14 488. din 19 martie a.c.). răspuns din care reproducem : „în perioada parcursă după Con- . greșul al IX-lea al partidului, evenimentul istoric. de cea mai mare rezonanță in istoria contemporană a țării, care a marcat inaugurarea unei epoci de înflorire a întregii națiuni, denumită cu deplină mindrie ..Epoca Nicolae Ceaușescu", cultura și arta, actul interpretării sau al creației au cunoscut o puternică dezvoltare atit in ce privește dimensiunile cuprinderii în sfera culturii a maselor de oameni ai muncii, în calitate de beneficiari de cultură, și în același timp in domeniul producției, al creației culturăl-artistice.Acest lucru a urmare a inițiativei Nicolae Ceaușescu, ral al partidului, de a institui un cadru organizatoric amplu și e- ficient, care să asigure condiții optime de exprimare în pian spiritual tuturor e- nergiilor cultural- artlstice și ști- . ințifice ale maselor, Festivalul national „Cintarea buie precizat din deși se desfășoară pe, o ediție derulindu-se pe parcursul a doi ani de zile, pe bază de concurs, în principal festivalul reprezintă o permanență, un crez și un ideal, la orizontul căruia se propulsează idei, inițiative, rod al gindirii . și al creației in toate domeniile de activitate.Este fireSc deci ca în cadrul Festivalului national „Cintarea României" creația literară să se bucure de o atenție deosebită, fapt ce presupune un complex larg de măsuri pe care le întreprind organizatorii pentru asigurarea unui climat corespunzător de realizare a actului de creație și de valorificare a acestuia, în acest context, in prezent iși desfășoară activitatea peste 10 mii cercuri și cenacluri de creație lite- rar-artistică, din care 2 146 numai în domeniul literaturii, cuprinzind aproape 27 de mii de membri, aceștia provenind din rindul muncitorilor, cooperatorilor, elevilor, studenților și altor categorii socioprofesio- nale. Avem deci un cadru larg de participare a maselor la creație, apt de a scoate Ia iveală orice talent autentic. Problema ce se pune este de a aDlica și in această activitate . criteriul calității, de a orienta mal bine această mișcare, astfel incit lucrările promovate, prin conținutul lor ideologic și estetic, să se înscrie în contextul valoroasei noastre arte contemporane.îndrumată de membri ai Uniunii Scriitorilor, ai asociațiilor teritoriale ale scriitorilor, ziariști, profesori sau alti oameni de cultură, activitatea de creație este valorificată recomandarea producției presei și editurilor, fie prin riile formațiilor artistice de și chiar profesioniste. în unele loca

fost posibil ca tovarășului secretarul gene-

171 de ani de ia nașterea lui Karl Marx

sociologi, nemarxiști, făcînd din ideile lui Marx premise ale propriilor lor concepții. Aceeași creație a fost, pe de altă parte, nu o dată denaturată și simplificată de dogmatism. de curente și orientări reacționare. Dezvoltarea creatoare — in spiritul principiilor fundamentale care ii definesc identitatea -- a operei lui Marx, aplicarea metodei sale de analiză științifică la realitățile lumii de azi, ale dezvoltării social- economice contemporane reprezintă de aceea o îndatorire permanentă, una dintre cele mal importante sarcini ale frontului ideologic marxist.Marx a urmărit cu simpatie și interes o serie de procese și evenimente din istofftr românilor, a făcut deseori in, scrierile sale referiri și aprecieri privitoare la istoria poporu-

sebire de la Congresul al IX-lea al P.C.R., fundamentul teoretic al dezvoltării teoriei revoluționare și al construcției societății socialiste. Apreciind în cel mai înalt grad .moștenirea teoretică a clasicilor marxismului, secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că „in întreaga activitate ideologică, in învățămintu! de partid este necesar să se asigure studierea filozofiei marxlst-leniniste, a lucrărilor de bază ale lui Marx, Engels și Lenin, precum și alte lucrări contemporane".în viziunea dialectică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. opusă dogmatismului și ’ subiectivismului, negației metafizice și relativismului anistoric, tuturor tendințelor de sub-
® Editura politică — editura Partidului .Comunist Român

— a tipărit în tiraje de masă scrierile fundamentale ale lui 
Marx : Capitalul, Critica programului de la Gotha, Contri
buții la critica economiei politice, Muncă salariată și capital, 
Teorii asupra plusvalorii, Manuscrisele economico-filozofice 
etc.

® După publicarea ediției K. Marx, F, Engels — Opere 
alese, în două volume, s-a inaugurat ediția Opere, care a 
ajuns în prezent la volumul 37, fiind în curs de editare volu
mele 38 și 39.

@ Au fost editate și reeditate în același timp un număr 
de peste 30 de culegeri tematice din scrierile lui Marx, En
gels și Lenin.

® Tirajul total al lucrărilor din opera lui Marx, traduse 
in România, depășește 10 milioane de exemplare.

Iul nostru. Remarcind originea latină a poporului român. Marx a elogiat dragostea de libertate a românilor, neimpăearea lor eu asuprirea la care au fost supuși* a evidențiat — de pildă — faptul că, spre deosebire de alte teritorii din sud-estul Europei, Moldova și Muntenia și-au păstrat de-a lungul secolelor un statut de largă autonomie față de imperiul. 6 toman.Scrierile lui Marx și Engels au fost traduse șt cunoscute în țara noastră incă de timpuriu. Pătrunderea operei lui Marx in literatura socialistă din România a grăbit procesul de clarificare ideologică și de organizare politică a mișcării muncitorești. Partidul clasei muncitoare dtn România, creat la 1893. a fost de altfel unul din primele partide ale proletariatului european organizate pe baza concepției revoluționare fondate de Marx.Ginditorii socialiști din țara noastră au valorificat spiritul concepției lui Marx in analiza realităților social- economice și politice ale societății românești, inatigurînd o tradiție valoroasă a abordării creatoare a adevărurilor fundamentale ale teoriei revoluționare.Partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au.—.abordat in mod,. consecvent principiile fundamentale ale con- ceșțiqi . revoluționare in,șpif^țul viu; Weatbr pe care fonchitorii ei l-au pus la baza concepției despre lume a clasei muncitoare. Spiritul creator a constituit, in concepția partidului nostru, cu deo-

apreclere a operei lui Marx sub pretextul că ar fi „depășit", „invechit", opera lui Marx rămine — in principiile ei fundamentale și in metodologia ei generală — sursă permanentă a dezvoltării.-gindirii revoluționare. fundament teoretic al construcției societății socialiste și al luptei de clasă a proletariatului, a forțelor progresiste din întreaga lume. Negarea in diferite modalități a perenității principiilor fundamentale ale marxismului a fost șl râ- mine o eroare teoretică gravă, care confundă principiile generale cu forma istorică in care ele au fost aplicate la un moment dat. O asemenea poziție poate avea in plartul . vieții ideologice și politice, cum a demonstrat viața, consecințe grave, ele diminuind forța marxismului, a- tracția pe care o exercită asupra conștiințelor, ca și posibilitatea de a-l dezvolta intr-un mod autentic creator. Unele din ideile și speranțele lui Marx au fost, intr-adevăr, infirmate de practica social-is- torică, altele depășite, altele au fost valabile pentru timpul in care el a trăit. Marx însuși a revenit, nu o singură dată, asupra unora dintre aprecierile ^ale și, după caz. le-a corectat, pe altele le-a dezvoltat. „Marxismul, sublinia în acest sens .. tovarășul Nicolae Ceaușescu. este o știință vie. care se dezvoltă și se necontenit, șintetizind ița 'Istorică și concluziile dez^ Dezvoltarea mar- i indispensabilă, _____ contemporane, societății socialiste in mod primordial
■ >mboĂ»U”t‘l, experiența n voltării sociale' xismului ca cerință obligatorie a epocii a construcției reclamă insă

cunoașterea profundă a operei Iui Marx, Însușire* și aplicarea in practica vieții a principiilor ei fundamentale, precum și generalizarea teoretică impusă de noile practici. Din perspectiva etapelor pe care le-am parcurs în acești ani se evidențiază cu putere adevărul că definirea direcțiilor fundamentale ale strategiei revoluționare a Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate atestă profundul atașament față de principiile socialismului științific, capacitatea partidului nostru de a asimila esența revoluționară a teoriei marxiste, de a analiza realitățile din societate in dialectica evoluției lor. Spiritul nou inaugurat de Congresul al IX-lea. dinamismul fără precedent in dezvoltarea economico- socială au asigurat înfăptuirea unor transformări profunde atit în baza materială a societății socialiste românești, in nivelul și calitatea forțelor de producție, cit și in dezvoltarea științei și culturii, a democrației socialiste, in afirmarea personalității omului nou. Partidul nostru a elaborat in această perioadă teze și soluții noi privind dezvoltarea economică și socială a României, s-a preocupat de clarificarea științifică a etapelor dezvoltării economico- sociale. a tării. Definirea obiectivelor edificării socialiste multilateral dezvoltate, cit și analiza formelor de exercitare a rolului conducător al partidului, a relației dintre socialism și democrație, relevarea funcției active a conștiinței socialiste, analiza raportului dintre general si particular, dintre national și internațional în dezvoltarea socială, a fundamentale ale vieții naie. a căilor pentru păcii și colaborării în găsit reflectarea intr-o de abordări înnoitoare secretarul genera' a! tovarășul Nicolae Ceausescu., tn cuvintarea la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c., tovarășul Nicolaț Ceaușescu, secretarul general al partidului, sublinia in acest sens că ..principiile socialismului se perfecționează si se dezvoltă continuu, corespunzător cu noile cuceriri, cu noua cunoaștere umană", că formele de construire a societății socia'iste nu sînt date o dată pentru totdeauna, nu există un șablon, nu există modele unice, fiecare popor, fiecare nartid trebuind să-si stabilească formele realizării socialismului corespunzător condj- tiilor economico-sociale concrete, corespunzător noii etape de dezvoltare a gindirii revoluționare.Socialismul reprezintă astăzi o realitate fundamentală a lumii contemporane, o realitate complexă, dinamică, ce are incă largi rezerve de a-și proba deplin potențialul său • de dezvoltare economică, socială, culturală și umană. Viața, experiența practică a fiecăreia din țările care au edificat noua orinduire, ca și experiența construcției socialiste in tara noastră, succesele istorice obținute de poporul român sub conducerea partidului, cu deosebire in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea. constituie o istorică a adevărului că societății socialiste este.. in mod nem.iilo.c:! de consecventă a spiritului aplicarea, fermă, neabătută a principiilor1 fuAdanT^Ătale ale coriBânttei revoluționare despre lume si viată a clasei muncitoare.

tendințelor interna ti o- asigurarea lume și-au succesiune initiate de partidului,

confirmare progresul condiționat impjețixea creator cu * irinci-
Prof. univ. dr. 
GIi. Al. CAZAN

lități s-a instituit, ca formă de movare a creației. concursul poezie, proză, critică literară care reunește creatorii dlntr-o localitate, dintr-un județ sau pe plan național, cum ar fi cele de la Alba — „Lucian Blaga", Botoșani — „Porni Luceafărul", Brăila — „Odă pătnîn- tului natal", Călărași — „Metafore de muncă și de Sahia", Dolj — ghita — frăției", poezie", Suceava man — „Panait AlecsandriDîmbovița — „Moștenirea Văcăreș- tilor". Prahova — „Nichita Stă- nescu" ș.a.La o analiză atentă a producției literare rezultate din activitatea cercurilor și cenaclurilor sau ca urmare a desfășurării concursurilor, se poate aprecia că, în general, există

pro- (de etc.)
le pace", „Alexandru „Elena Farago", Har- „Pămint al bucuriei și al Olt — „Cea mai frumoasă Satu Mare — „Afirmarea". — „Nicolae Labiș", Teleor- „Marin Preda", Tulcea — Cerna", Iași — „Vaslle i“ și „George Topirceanu",

dactionale ale revistelor culturale și presa locală. Comitetele de cultură și educație socialistă, centrele județene ale creației populare și ale mișcării artistice de masă vor lua măsuri pentru desfășurarea in condiții bune a ședințelor de cenaclu, pentru întocmirea regulamentelor de concurs, desemnarea juriilor, din care, pe viitor, nu vor lipsi membri , ai Uniunii Scriitorilor, reprezentanți ai factorilor centrali de organizare și desfășurare a Festivalului național „Cintarea României",Epoca pe care o trăim, activitatea permanentă in colectivele de muncă, pe șantiere, in laboratoare, in agricultură, truda și abnegația cercetătorilor, istoria mai veche și cea contemporană a patriei, vocația de pace a poporului român, efervescența realizărilor prezente și prefigurarea viitorului oferă o gamă largă de teme care pot face obiectul operei de artă. Marii noștri scriitori au devenit nemuritori nu prin forme

In cadrul unor dezbateri de acest gen, inainte ca opera literară să fie înaintată pentru concurs.Asemenea măsuri, la care se vor adăuga cele privind îndrumarea mai atentă a creatorilor de către scriitorii consacrati și specialiștii de certă reputație, trebuie să contribuie la o mai bună orientare a actului creației, Ia dezvoltarea aptitudinilor creatoare. Dorim ca poezia, proza, teatrul și celelalte lucrări ale membrilor cercurilor și cenaclurilor, ale tuturor începătorilor să se inscrie in coordonatele generale ale culturii românești, care a fost și rămine un spațiu vast, cu temeinice reliefuri legate de interesele majore ale patriei., Noua creație literară, care acum Iși încearcă șansa consacrării, literatura viitoarelor decenii trebuie să reflecte acea Inconfundabilă stare a sufletului românesc, de o largă deschidere spre idei, spre sensul civilizator al acestora. Literatura nouă, cultura și arta
Ciștigători: talentul, arta adevărată
PE URMELE

României". Tre- capul locului că, eșalonat, pe eta-

fie prin literare reperto- arnatori

MATERIALELOR PUBLICATE
... ... -....    r------------------- --------------- --------------perspeetive bune și suficiente moți» ve ca această mișcare să fie încurajată și sprijinită mai temeinic in viitor. Cind sint bine organizate, cind comitetele județene de cultură și educație socialistă manifestă răspundere majoră, cind juriile sint competente, animate de dorința de afirmare a talentelor, concursurile oferă o paletă destul de largă de valori autentice, care, devenite publi- • ce. prin apariția lor în presa locală sau centrală, in „caiete" sau volume de concurs, in edituri, aduc argumentele talentelor autentice. Din păcate însă, așa cum pe bună dreptate s-a semnalat și în articolul „Cum pierd cîștigătorii" din ziarul Sein tei a din 19 martie 1989, nu totdeauna concursurile de creație literară se finalizează corespunzător. Există incă tendința, în unele cazuri, de a premia, respectiv de a promova, producții „literare" lipsite de profunzime, insuficient elaborate artistic, poezii care mimează trăirea autentică, a căror problematică cultivă obscuritatea, snobismul. Juriile, ma- nifestind „larghețe" și „indulgentă" în apreciere, nu fae decit să Încurajeze mediocritatea și epigonis- mul. să abată pe înșiși autorii pre- miați de , la adevărata muncă de creație. Asemenea aspecte intîlnite la Iași, Dîmbovița, Tulcea. Brașov, în alte locuri am dori să nu se mai repete. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Comisia centrală și comisiile județene de organizare și desfășurare a Festivalului national „Cintarea României" vor lua măsuri ca în viitor să vegheze mai atent, cu mai multă răspundere la modul cum sint organizate concursurile de CFeatie, ca și, in general, toate activitățile culturale, militînd pentru ridicarea calității lor. Se impune și o colaborare mai strlnsă cu Uniunea Scriitorilor, cu asociațiile din teritoriu «le acesteia, cu colectivele pe-

și căutări cosmopolite, ci prin reflectarea în operele lor a sufletului național, a problematicii sociale. Istoria literară — și arta, in general — nu include în patrimoniul ei ex- perimentalismul zgomotos, lipsa de profunzime. formalismul, ermetismul. Va trebui deci să desfășurăm. p muncă permanentă, la toate nivelurile. de educare a creatorilor tineri, iar creația lor literară să in- fătișeze cu adevărat ceea ce caracterizează masele de oameni ai muncii. Preconizăm, de asemenea, organizarea în plan județean sau pe grupuri de județe a unor schimburi de experiență și dezbateri privind activitatea cenaclurilor literare și de creație artistică în general, pe genuri (poezie, proză, teatru, critică literară, respectiv artă plastică, muzică, cine-foto etc.). Intrucit, se știe, primele semne ale talentului se manifestă la vîrsta școlară și liceală, va trebui să acționăm mai temeinic, împreună cu Ministerul Educației și Tnvătămintului și organele și organizațiile de tineret, pe linia îndrumării și încurajării creației elevilor, atlt în ceea ce privește tematic al'acesteia, cit și rea elementelor esențiale die și artă poetică.Va trebui să acționăm implicare mai eficiență a specialitate în mișcarea de creație literară ce se desfășoară sub egida festivalului, care să orienteze și să încurajeze talentele în formare și să stopeze asaltul mediocrității de a ocupa un loc in rîndul valorilor autentice. Trebuie, de asemenea, intensificate acțiunile de confruntare a creației noi cu publicul larg, prin organizarea periodică a unor ședințe deschise de cenaclu, recitaluri de poezie in unitățile de cultură, în școli și facultăți, la locurile de muncă ale autorilor. Considerăm că o primă selecție se poate realiza

universul tn insuși- de prozo- •pentru o criticii de

in general trebuie să se situeze — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — în sfera idealurilor ce animă poporul nostru, pe constructorii socialismului. Noile generații, noile talente au în trecutul și moștenirea istori- mărețele realizări clocotitoare a po-

mul nou nu e o ficțiune scriitoricească. un ..proiect abstract", pe care teoria ar dori cu orice prețsă-1 impună realității, el a fost și este, dimpotrivă, o ființă reală, născută, și nu făcută, formarea și afirmarea lui fiind condițională, direct, de vremea a- ceasta a noastră, vreme a muncii și a luptei, ale cărei preferințe au evidențiat și evidențiază pe constructor, pe luptător, pe cel ce nu se împacă niciodată cu stagnarea și cu îmbîcseala psihologică, așa cum alte vremuri au evidențiat altfel de oameni, in funcție de mentalitățile care le-au dominat. Omul nou pare uneori, ce-i drept, abstract și lipsit de consistentă umană. Asta pentru că unii (literatorii, dar nu numai literatorii) ii „teoretizează" mult prea stăruitor existenta, născo- cindu-i tot felul de însușiri, care mai de care mai pozitive (fiindcă omul nou trebuie să fie mereu pozitiv, de dimineața pină seara, de cind se naște și pină. cind moare) : alții, pe de altă parte, ii caută peste tot. umblind cu luminarea aprinsă ziua în amiaza mare (ăștia sint urmașii celui care a vrut să bage soarele în casă cu oborocul). ; alții îi proclamă e- xistenta din interes, să se știe că sint și ei de partea noului (ăștia . sint urmașii lut Dinu Păturică, fiindcă există o proliferare și ne partea aceasta a lucrurilor, viata nu a fost și nu va fi idilică niciodată) ; alții, din contră, se îndoiesc cu certitudine de existenta unui asemenea om (Nu există, dragă, cum să existe, spune cu smerenie clte-un spînatie. uite, eu am fost si la Paris. în Franța, n-am văzut însă nici un om nou !...). Iar el, omul despre care se vorbește mereu, mai insistent sau mai puțin insistent, isi trăiește viata in chip firesc, muncește mult’, de dimineața oină seara uneori, muncește si isi trăiește munca, bucu- rindu-se si mîndrindu-se cind izbîndește — cind vede anele mari și grele ale griului cum se leagănă în soare ; cind lucrează peste Plan fabrica in care iși desfășoară activitatea : cind ies de la scoală coniii noilor cartiere, umnlîndu-Ie de larmă ; cind se mută in „casă nouă" tovarășii si frații lui de trudă ; cind e pace si liniște in tară și în lume. Fiindcă a existat si există un .asemenea om. el ne- f'.ind. cum spuneam, o simnlă ficțiune scriitoricească. un ..proiect, abstract". o construcție de laborator, perfectă, dar lin- •sită de viată, Existenta Iul a fost si este, dimpotrivă, obișnuită întru tetițl. Omul nou nfeji .gu „jteaua în -frunte", cum era" cerbul dirr-poveste, -el- nu poartă însemne nu fare de a fi. odată cu strigfnd : mine, euInvă.țați de la, trebuie să fiți fiind una din seamă însușiri acestuia incitant și tor. care a înțeles .!e?e că viitorul Țării - s-a aflat si se află, cu adevărat. în miinile lui. munca fiind dătătoare de puteri în orice orinduire. forța ei de regenerare crescînd nebănuit de mult în condițiile orinduirii socialiste. De aici izvorăște convingerea omului de care vorbeam. cum că el a fost si este invulnerabil dacă isi împlinește cu cinste si cu pricepere munca — dacă zidește temeinic ceea ce zidește ; dacă trăiește frumos și cu demnitate, in concordantă cu < fundamentale ale în concordantă, de nea, cu felul de înaintașilor noștri.că noul, noul autentic, nu yjse naște din nimic, nu e

specifice si nici caz de fe’ul său nu se bate nici- pumnul în pient„Uitați-văsînt la omul nou, mine cum !“. modestia cele ale mai de omului pildui- și înte-

cerințele vremii, aseme- a fi al Pentru

eă românească, în socialiste, în viata porului surse de inspirație inepuizabile. De viitor să mare in nite să lucrările , _____lucrări trebuie să Însemne promovarea acelor talente autentice, care au ceva de spus. Sint citeva direcții de acțiune ce vor sta mai mult în atenția noastră, pentru a transforma concursurile de creație, așa cum se sublinia și in articolul din „Sclntela", in adevărate întreceri din care să cîștige talentul, arta autentică".

aceea, va fi necesar ca în manifestăm o exigentă mai organizarea acțiunilor me- stimuleze și să promoveze valoroase. Selecția noilor

Nota redacției. Remarcind promptitudinea cu care Consiliul Culturii și Educației Socialiste, direcția de specialitate a răspuns unora din problemele ridicate in articolul „Cum pierd cîștigătorii", trebuie să observăm, totodată, că alte organisme și organizații județene vizate în acel articol rămîn, deocamdată, in tăcere. Le reamintim, specificind că le așteptăm răspunsul : comitetele județene de cultură și educație socialistă Tulcea, Dîmbovița, Brașov, Comitetul Județean Iași al U.T.C., precum și asociațiile scriitorilor (care răspund de sprijinirea cenaclurilor literare și, in general, a activității literare a oamenilor muncii) și unele reviste de cultură implicate in organizarea, desfășurarea și jurizarea în cadru] concursurilor de creație „Vasile Alecsandri" (Iași), „Andrei Mureșanu" (Brașov), „Panait. Cerna" (Tulcea) ș.a. Firește, considerăm că de un rea] folos — pentru clarificarea problemelor supuse atenției în legătură cu scopurile și calitatea lucrărilor promovate in concursurile literare — poate fi părerea unora dintre membrii juriilor, scriitori și erjtici literari.

și nici nu poate fi un simplu transplant, el răsare și crește din ceea ce a fost bun și pozitiv inainte vreme. așa cum se ridică din bobul îngropat în pămînt holda care vădește spice, armate de spice, din scrîș- netul pietrei necrescînd nimic și niciodată. Frumusețea morală, îndeosebi, nu se poate dezvolta si înflori decit acolo unde sint scoase în lumină, cu adevărat. tradițiile cele mai semnificative ale locului — acolo unde vrednicia si cinstea sint determinante pentru afirmarea proprie : undg nu te poți bucura de prestigiu dacă nu ești om de omenie, dacă nu ești cu adevărat exemplar, exemplaritatea fiind., se înțelege, nută, și nu însușită se muncește mult spor. în favoarea multi, in principal, voarea progresului,care nu poate exista nici libertate, nici Independentă ; unde se visează mult și intens, dar și cu luciditate. convingerea că se merge spre o viată mai bună bizui.ndu-se. in pri-

conți- ; unde si cu celor în fa- fără de

purtătorii lui, incompetenții și acaparatorii de bunuri și de beneficii, cei ce nu mai au nici o legătură cu interesele generale ale colectivității (chiar dacă vorbesc mereu de ele, de dimineața pină seara), nu vor să piardă niște poziții, adeptii noului, cei care vor să meargă mai departe, vor să muncească mai bine si cu mai multă eficientă, devenind dușmanii de moarte, declarați sau nedeclarati. ai celor care au încremenit pe pozițiile pe care au reușit să Ie ocupe, in chip onest sau pentru că așa s-a nimerit. Adversitățile și dușmăniile de acest fel sînt in contradicție flagrantă . cu programele de fond ale orinduirii noastre, dar asta nu înseamnă că ele nu există. înseamnă doar că se manifestă altfel fată de felul cum se manifestau în trecut, dra- pindu-se nu o dată in mantiile purpurii ale înnoirilor. vădindu-și esența reală in concretul social și politic, exercitîndu-și întotdeauna tăria. întotdeauna și fără greș, pe
O năzuință
străveche

OPINIImul rind. pe ceea realizează în planul structiei. materiale, riale, dar și morale, nicia orinduirii depinzîndin chip precumpănitor de acest de-al doilea termen al problemei.
ce se con- mate- trăi-

șa cum e văzut de către unii, omul nou se află intr-un triumf continuu. la capătul muncitpe care o depune aflin- du.-se, in conformitate cu această schemă, un alt om nou care îi strfnge mina, îl bate frățește pe umăr și-i dorește noi succese ete. etc. Uneori se intimplă așa ceva, alteori insă nu se intimplă, cu toate că structurile organizatorice ale orinduirii noastre sint făcute ca să sprijine orice efort constructiv, să-1 sprijine, și nu să-1 anihileze. Cei ce activează insă in cadrul acestor structuri nu sint toti și întotdeauna la înălțimea menirii pe care o au. fie că sint incompetenți (fiind, așadar, incapabili să înțeleagă noul și înnoirea), fie că sînt animați de „alte idealuri", sînt individualiști sau carieriști învederați, felul ;țcesta de a fi .nâșcîțid ,,ln. Dpsțqievski

seama eelor care au luptat și luptă cu adevărat pentru nou. Situațiile de acest fel au făcut și fad ca recunoașterile unor merite să vină mai tir- ziu decit s-ar fi cuvenit sau să nu vină niciodată. Există. în afară de asta. boli, există moarte, pe fata omului de care vorbim apărind adeseori cute adinei, fiindcă munca lasă urme mari, munca și lupta brăzdează și pecet- luiesc puternic fața si sufletul omului. Dar le și luminează, le înfrumusețează mai mult decit ar nutea să le înfrumusețeze laudele tuturor producătorilor de ode. o viată trăită în cinste și cu demnitate făcînd din orice om un adevărat erou.mul nou. omul e- xemplar s-a bucurat mereu de a- tentia literaturii, în vremea noastră, dar și înainte de asta, omul din- totdeauna dorind să mai bun și mai drept, literatura neoutind să nu țină seama de această năzuință străveche. E destul să amintim in acest sens mărturisirile făcute de w,,.w ... ......... '• înairțțe de a,contextul soția! concret si șefie’ romanul ..idiotul", confruntări si ..... Ideea principală a ro- ........... spunea Dosto- ievski, este de a zugrăvi chipul unui om întru totul minunat". El recunoaște Că îi va fi greu, seriindu-și totuși romanul, izbindind în bună măsuță, Mîșkin fiind si rămînînd un erou memorabil, chiar dacă nu e ..întru totul minunat". Asta pentru că el nu e alcătuit numai din intenții, cum s-a întîmplat în vremea noastră. în perioada dogmatismului îndeosebi, cu foarte multi „eroi pozitivi". a căror producere in serie nu se mai bizuia doar pe intenții, exista un ..program clar", realismul socialist punînd la înde- mina scriitorului metodele cu ajutorul cărora se puteau realiza asemenea eroi — „să avem și noi un Davidov al nostru, sau un Korceaghin. sau un Ko- șevoi !...“ N-am avut pină la urmă nici un Davidov, dar nu pentru că dorința de a zugrăvi „eroi exemplari" nu era îndreptățită, ci pentru că orientarea a- mintită era preconcepută, era dogmatică. Pentru că

fie

comolexconflicte, ba chiar și cori- riiăniilui, tradicții. Fiindcă noul • nu se afirmă sine sau torul lui, țeles mai bine decit alții de buie să muncească meini.c și cu mai dăruire, de ce trebuie să-si gindeasefi munca, nu numai să o facă, nu e întîm- pinăt întotdeauna cu a- plauze, dăruirea lui stîr- nind uneori sau invidie, chiună acută, rismul făcînd integrantă (și din realitate. Iar vatorismul. i baza pe care indiferent ce nuanță preponderent individualistă sau precumpănitor incompetentă. indiferent de armurile pe care și le pune, ultraprincipiale sau pseudoînțelepte. se crispează --și se învirtoșează cind simte numai că se a- propia inevitabilele schimbări, devenind vehement• de-a dreptul cind se pune deschis problema primenirilor. Ăsta pentru că

nieiodată de la ușor, iar purtă- omul care a in- repede si mai ce tre- mai te- multâ
nedumerire, sau ran- conservato- si el parte inevitabilă) conser- indiferent de ■ se sprijină, are.

l ' ț:

1• > *4

Protagoniști pe scenă
Seară obișnuită la Centrul de 

cultură și creație „Cintarea Româ
niei"- al tineretului din municipiul 
Zalău. Nu este o seară de disco, 
cum s-ar putea crede, deși se or* 
ganizează și astfel de seri, lucru 
firesc de altfel pentru tineri. De 
această dată este cu totul altceva : 
se repetă, sub îndrumarea Tere
ziei Stoica, învățătoare de mese
rie, secvențe dintr7un dans tema
tic și dans de societate. „Ne pre
gătim intens pentru concursul 
„Dansul florilor", care are loc la 
Pitești, precizează instructoarea de 
dans, care nu este alta decit deți
nătoarea, împreună cu alte două 

: formații de pionieri, a titlului de 
laureați 
„Cintarea 
pasiunea, 
repurtate 
citată să

ai Festivalului national 
României". Date fiind 
priceperea și succesele 

cu cei mici, a fost soli* 
instruiască și o formație

ei, tinerii
de tineret. Lucru pe care-l face cu 
deosebită plăcere. Cine sint prota
goniștii ? Ludovica Rodina, asistent 
medical, Florin Pop, electrician la 
întreprinderea de Anvelope, Dom
nița Călăcean, croitoreasă la co
operativa „Meseșul", loan Lazăr, 
mecanic la întreprinderea de Armă
turi Industriale din Zalău, și enu
merarea ar putea continua. Bucu
ria lor ? Aceea de a fi găsit un loc 
minunat in care, după orele de 
muncă, șd-și exprime și să-și cul
tive talente sub o „baghetă" si
gură confirmată. Ambiția lor ? Si 
devină laureați ai Festivalului 
muncii și creației. Nimic mai fru
mos, mai firesc pentru virsta lor. In fotografie : Biblioteca Centrului de cultură și creație „Cintarea României" al tineretului din municipiul Zalău. (Eugen Teglaș).Foto : E. Dichiseanu

se considera câ noul trebuie introdus in viață din afară — numai de sus in jos —. literaturii revenin- du-i sarcina de a crea modele, modelele acestea ur- mind să fie puse în fata oamenilor muncii, să vadă și ei cum trebuie și cum e bine să fie. Realitatea propriu-zisă, specificul locului. tradițiile de luptâ ale înaintașilor, dorința o- mului, a oricărui om. de a fi mai bun. de a munci și de a lupta pentru Instaurarea unei adevărate dreptăți sociale fiind date la o parte cu brutalitate, in numele unui romantism contrafăcut, romantismul adevărat nepu- tind exista impreună cu dogmatismul. Era dat la o parte, de fapt, chiar omul nou, căruia i se arunca praf în ochi, spuntndu-i-se cu insistentă cum ar trebui să fie, nu cum era el, cum începuse să fie. Ulterior s-a greșit altfel, alu- necindu-se spre extrema ignorării intregii " probleme. realizindu-se totuși, de-a lungul a zece sau cincisprezece ani de dezvoltare impetuoasă a literaturii. un număr mare de „eroi pozitivi" convingători și diverși, dintre care s-ar putea să se aleagă, in timp, una sau două figuri memorabile. Ceea ce nu Înseamnă, bineînțeles, că „problema a fost rezolvată" șj că e de prisos, dacă nu chiar desuet, să te preocupi de „asemenea fleacuri", mai cu seamă astăzi, cind e la ordinea zilei modernizarea intregii literaturi, cind. după unii critici, personajul literar nu mai are nici o importantă, ca si ideea de conținut, important fiind doar felul cum se face literatura etc., etc. Am crezut și cred, in ce mă privește. că a avut rost să stăruim in direcția amintită, reliefind cit mai cuprinzător noul din viată, fără a ocoli însă conflictul. fără a escamota contradicțiile, fiind, așadar. cit mai convingători. Cred, de asemenea, fără a mă lăsa furat de patetism. rămînînd, dimpotrivă. pe terenul invulnerabil al lucidității, că nu e bine să ne înturnăm. pe alte căi. la experiențele triste și dramatice ale . trecutului. nu e bine — și nici necesar nu e ! — să înlocuim procedeele re- alist-socialiste de producere a literaturii cu procedee mai mult sau mai puțin moderne, produsul de serie răminind produs de serie, chiar dacă e rodul computerizării. în vreme ce opera literară autentică e unică și e invincibilă, indiferent dacă i se recunoaște sau nu i se recunoaște acest merit. Cred, •pe de altă parte, că omul nou are nevoie de adevăr, munca si lupta lui. speranțele pe care le-a nus și le pune el în „balanța iz- bltfzfi". neliniștea pe care o trăiește fată de agresivitatea răului, bucuria care il verticalizează cind simte că e om și că stă drept și cu fruntea sus in fața soarelui fiind și rămjnînd surse de inspirație inepuizabile pentru literatură. Cred. în aceeași ordine de idei, că nu noti scrie bine și convingător despre acest om dacă nu ești convins cu adevărat de existenta lui. dacă nu ești convins că omul poate și trebuie să fie altfel, mai bun și mai drept, mai temerar și mai frumos, omul de astăzi cu atit mai mult. Se poate scrie, adică, și așa. ignorind această nă- • zuint4 străveche. ocolind cu abilitate adevărul vieții, făcind literatură de dragul făcutului, indiferent ce procedee adoptăm, proletcultiste sau moderniste, un asemenea fel de a lucra fiind egal, după socotința delui ce a izvodit aceste „însemnări de lucru", cu cea mai cumplită și mai dezagreabilă autoamăgire.

si are

Ion LANCRANJAN

Vocația
educatorului

comunist
(Urmare din pag. I)serale, catedrelor, organizațiilor sindicale si asociațiilor studenților comuniști. S-a subliniat astfel necesitatea conjugării eforturilor in direcția înarmării studenților cu cele mai noi realizări ale științei și tehnicii naționale si mondiale, pentru sporirea preocupărilor Întregului corp profesoral fată de formarea si dezvoltarea capacității creatoare a viitorilor specialiști. Este necesar să fie sporite preocupările pentru intensificarea conlucrării invătămintului superior cu cercetarea științifică. cu producția materială si activitatea socială, pentru dezvoltarea caracterului interdisciplinar al procesului de invătămint. accentuarea caracterului anticipativ al invătămîntului, avindu-se in vedere faptul că școala superioară pregătește specialiști care vor trebui să lucreze atit in anii imediat următori după absolvire, cit și in deceniile viitoare, ceea ce impune ridicarea competentei i a dascălului, a gradului sabilitate si de angajare Specialistului de miine i se asigure deopotrivă profesională necesară pentru a soluționa optim problemele si obiectivele dezvoltării economico-so- ciale a tării în perspectivă, dar și o temeinică educație patriotică, revoluționară, un larg orizont cultural si științific.

profesionale i de resoon- a acestuia, trebuie să pregătirea

Marin OPREAcorespondentul „Scinteii
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Cronica zileiPrin Decret prezidențial, tovarășul Dumitru lonaș a fost numit in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Democrată Etiopia in locul tovarășului Barbu Popescu, care a fost rechemat.
★Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă, la ambasada acestei țări la București a avut loc, joi, o conferință de presă.Evocind semnificația zilei de 9 Mai — Ziua națională a Republicii Socialiste Cehoslovace, ambasadorul Jan Papp a vorbit despre lupta eroică a poporului cehoslovac împotriva fascismului și a subliniat — în acest context — și. contribuția ostașilor români la eliberarea țării sale.Poporul cehoslovac — a arătat în continuare vorbitorul — a obținut,

sub conducerea partidului său comunist, realizări remarcabile in dezvoltarea economică și socială a țării; in edificarea societății socialiste dezvoltate in Cehoslovacia.Arfibasadorul a evocat, totodată, relațiile tradiționale de prietenie și colaborare statornicite intre partidele. țările și popoarele noastre și a subliniat contribuția hotăritoare a întilnirilor și convorbirilor la nivel înalt în dezvoltarea continuă, pe multiple planuri, a acestor relații, in interesul cauzei socialismului, păcii și cooperării internaționale.Cu același prilej, la Consulatul acestei țări la Constanța, a avut loc o conferință ■ de presă. în cadrul căreia despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit Karel Dostal, consulul general al R.S. Cehoslovace la Constanța. (Agerpres)
Legătura cu masele

(Urmare din pag. f)laborioasă a adunărilor generale si a consiliilor oamenilor muncii, controlul muncitoresc, adunările cetățenești „Tribuna democrației"; organizarea de consfătuiri si conferințe la nivel national sau local pe diferite Momenii de activitate, dezbaterea publică a diferitelor proiecte de ho- tăriri ale partidului sau legi ale tării ; dreptul la inițiativă legislativă al organizațiilor de masă și obștești. prezenta reprezentanților acestor organizații in conducerea colectivă a unor organe de stat (guvern, ministere, organe locale); asigurarea dreptului oamenilor muncii de a se adresa prin scrisori, sesizări și audiente organelor de partid și de stat ș.a.Tot mai puternic se afirmă în viața politică a țârii îmbinarea for
melor democrației reprezentative cu 
cele ale democrației directe. Un edificator exemplu în acest sens îl reprezintă recentele plenare ale C.C. al P.C.R.. Consiliului Național al F.D.U.S. și sesiunea Marii. Adunări Naționale, care au dezbătut' și • adoptat hotărîri șl legi de o deosebită importantă pentru asigurarea progresului patriei noastre, ca și marile adunări populare desfășurate pe întregul cuprins al țării — o adevărată agoră de dezbateri publice — in care oamenii muncii și-au exprimat satisfacția față de măsurile adoptate de forurile politice și legislative centrale, voința fermă de a consolida succesele obținute pînă acum, în mod deosebit lichidarea deplină a datoriei externe, prin noi și semnificative realizări în toate domeniile activității economico-sociale.Strîngerea continuă a legăturilor partidului cu masele depinde, intr-o măsură hotăritoare. de modul în care organizațiile de partid știu si reușesc să asigure buna funcționare a acestui cadru, să-l folosească în vederea sporirii eficienței întregii activități ‘economico-sociale. La Plenara din aprilie a C.C. al P.C.R.. tovarășul Nicolâe Ceaușescu. subliniind necesitatea unei conlucrări tot mai strînse între organele de stat și organismele democratice, revoluționare, arată că această conlucrare reprezintă de altfel calea participării tot mai largi a poporului la conducerea tuțuror sectoarelor de activitate, a diminuării treptate a rolului statului și creșterii mai puternice a rolului organismelor muncitorești-revoluționare. a po-. porului, in făurirea conștientă a propriului său viitor și destin. Din perspectiva acestei cerințe, pentru cunoașterea, realității, a problemelor cu care se confruntă colectivele de oameni ai muncii și. pe această bază, pentru acordarea unui sprijin competent, in deplină cunoștință de cauză, asigurării bunei funcționări a organismelor democrației muncito- rești-revoluționare, armonizării acti

vității lor. cit și conlucrării acestora cu organele de stat, organele și organizațiile de partid, comuniștii trebuie să se integreze mai puternic în activitatea acestor organisme, să aibă o contribuție sporită la îmbogățirea conținutului muncii lor, să militeze cu mai multă fermitate pentru promovarea unui stil de muncă revoluționar. comunist, în activitatea organelor de conducere colectivă.în cuvințarea la Plenara Consiliului Național al F.D.U.S.. secretarul general al partidului își exprima convingerea că toate organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste vor acționa cu și mai multă hotărîre pentru unirea eforturilor membrilor organizațiilor, ale întregului nostru popor într-o direcție unică — aceea a înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socială în acest an si în actualul cincinal. în lumina acestei exigențe, organele și organizațiile de partid au datoria să acorde o mai mare atenție sprijinirii. îndrumării și dinamizării organizațiilor de masă și obștești, pentru a desfășura cu mai multă eficiență activități specifice lor în vederea unirii' într-un singur șuvoi a energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii snre îndeplinirea obiectivelor precizate cu atîta limpezime de conducătorul partidului și statului nostru.Pe lingă activitatea organizatorică și politico-educativă. desfășurată tn forme și metode multiple de organele și organizațiile de partid. îndreptate spre mobilizarea maselor de oameni ai muncii la înfăptuirea strategiei partidului de dezvoltare economico-socială a țării, întărirea legăturilor partidului cu masele presupune totodată ca fiecare comunist 
să determine în colectivul în care 
lucrează asigurarea unul climat crea
tor de muncă, de luptă împotriva 
rutinei, mulțumirii de sine, de înlă
turare a tuturor piedicilor care să 
opun afirmării - noului, să acționeze pentru stimularea convingerii fiecăruia dintre tovarășii de muncă de a-și. îmbunătăți parametrii calitativi, și cantitativi ai propriei activități și a înscrie astfel o contribuție sporită la îndeplinirea sarcinilor de producție ce revin colectivului său de muncă.Cerință deosebit de importantă în exercitarea rolului conducător al partidului. întărirea continuă a legăturilor sale cu masele va trebui să stea si mai puternic in viitor in atentia organelor si organizațiilor de partid, fiind — asa cum a subliniat din nou tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului nostru — chezășia unității întregului popor in jurul partidului, necesitate obiectivă și garanție supremă a mersului ferm înainte spre socialism si comunism al României.

Centenar 
EminescuCentenarul morții lui Mihai Eminescu continuă să fie marcat prin numeroase manifestări omagiale : simpozioane, dezbateri, colocvii literare, expoziții etc.La Ploiești, sub auspiciile filialei locale a Societății de Științe Filologice și a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, a avut loc sesiunea științifică „Eminescu în spațiu și timp". Comunicările prezentate au abordat laturi definitorii ale operei eminesciene, cum sint legătura acesteia cu folclorul, preocuparea marelui poet pentru cultivarea limbii naționale etc.Biblioteca județeană din Tîrgoviș- te prezintă o expoziție de volume bibliofile, ediții prinoeps și bilingve, ilustrative pentru monumentala operă eminesciană, pentru receptarea acesteia în lume. Tot aici sint organizate audiții de înregistrări pe discuri cu poezii eminesciene, in interpretarea unor mari scriitori, critici literari și actori — Mihail Sa- doveanu. George Călinescu, Tudor Vianu, George Vraca, George Calbo- reanu, expuneri privind viața și opera lui Mihai Eminescu.După prima antologie a romanței eminesciene, pusă nu de mult la dispoziția iubitorilor operei marelui poet, „Electrecord" a realizat un disc cuprinzînd o selecție de poezii din creația poetului nostru național, in interpretări de excepție.Biblioteca Centrală Universitară, păstrătoarea unui bogat fond Mihai Eminescu, a inserat in volumul „Aniversări culturale", scos de acest prestigios așezămîntde cultură bucu- reștean, un amplu studiu consacrat vieții și creației poetului.O serl'e de manuscrise și documente eminesciene, aflate în fondul Muzeului Literaturii Române, sint supuse unui minuțios proces de restaurare și conservare, între acestea aflîndu-sn mai multe scrisori adresate lui Titu Maiorescu și Ioan Slavici. ’» (Agerpres)
t V

19,00 Telejurnal
19.25 Tezele și orientările' formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară o Valorificarea sune- 
rioară a potențialului productiv

19.45 România in lume (color). Docu
mentar

20,05 Copiii clntă patria șl partidul (co
lor). Program literar-muzical-core- 
grafic in interpretarea unor for
mații pionierești și ale șoimilor 
patriei laureate ale Festivalului 
național ..Cîntarea României4*

20.25 Invățămînt, cercetare, oroducție 
(color). Portretul tinereții revolu
ționare — în portretul revoluționar 
al patriei

20.45 Rolul ’ familiei în societatea noas
tră (color) © ștafeta generațiilor

21,05 Cinecluburile — prezență activă în 
munca politico-educativă

21,20 Univers, materie, viață (color). 
Emisiune de educație materialist- 
știin.țifică Istoria Pămîntului. 
Episodul VIII

21,35 Din frumusețile patriei (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 5 mai (ora 20) — 8 mai (ora 20). 
In țară : Vremea va intra trentat în
tr-un proces de răcire. Cerul va fi va
riabil în sud-vest și mai mult noros 
în rest. Precipitații slabe sub formă 
de ploaie vor cădea pe alocuri in nor
dul, centrul și estul țării și izolate.în 
rest. La munte, precipitațiile se not 
transforma, local, în laooviță și nin
soare. Vîntul va sufla slab oînă la mo
derat, cu unele intensificări în estul 
țării din sector nordic, cu viteze de 
pînă la 40—45 kilometri la oră. Tem
peraturile minime nocturne vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, mai scăzute 
în nordul țării în ultimele nopți, iar 
cele>maxime diurne între 12 și 22 grade, 
izolat mai ridicate în sud în prima parte 
a intervalului pînă la 25—26 grade. în 
București : Vremea se va răci treoțat. 
Cerul va fi temporar noros, favorabil 
ploii slabe la mijlocul intervalului. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 6 și 10 grade. 
Iar cele maxime între 18 și 23, grade.

(Urmare din pag. I)20 la sută colaborării cu institute de profil și unități de invățămint superior din țară. Lesne, așadar, de înțeles importanța acordată la „Electromagnetica" activității de cercetare și proiectare. în acest domeniu — cercetare, proiectare, modernizare, prototipuri, în general, pregătirea fabricației — lucrează circa 1 200 de oameni ai muncii. O forță puternică, o inteligență creatoare aflată pe cele mai avansate linii ale progresului tehnic.în consecința firească a unei astfel de stări de muncă și spirit, am continuat discuția cu inginerul Mihal Fierbințeanu, șeful secției '-de cercetare-pro- iectare a echipamentelor de telecomunicații electronice, secție în care activează peste 200 de specialiști de prestigiu și mun- citori-specialiști. Gazda noastră a ținut, mai ales, să prezinte citeva noutăți de ultimă oră. omologate și aplicate cu bune rezultate in producția de serie. Astfel, in anul trecut, o realizare de prestigiu a constituit-o centrala telefonică automată electronică de instituție tip SINTAX, concepută ca un sistem modular, cu o capacitate de la 100 la 1 200 de linii. între performanțe : reducerea consumului de metal, față de centrale similare electromecanice, cu peste 85 la sută ; miniatu

rizarea nu necesită spații special amenajate ; reducerea consumului de energie electrică cu 70 la sută ; realizarea de servicii telefonice suplimentare; viteză de lucru sporită, specifică tehnicii electronice : utilizarea unei 'totercomunicații in timp real de pină la 17 microcalculatoare. Autori: un colectiv de specialiști condus de inginerul Cristian Creoșteanu, din care

Scheușan, Liviu Pincas, Simion Stanciu, Marian Oprican. Vlad Conțescu ; proiectarea asistată de calculator — concepută și realizată ' de un colectiv condus de inginera Ane- marie Golu — ceea ce reprezintă o avansată tehnologie de virf, asigurînd o viteză de proiectare de cinci ori mai mare. în condițiile unei calități superioare. ireproșabile.
Strategia modernizării

mai fac parte Tatiana Costache. Liviu Filipi, Cristian Mosessohn, Cornel Că- nănău și alții. Cea dinții însușire a acestui colectiv : tinerețea (cel mai vîrstnic, șeful, are 33 de ani) competența, neastimpărul creator. Și a nu se uita — subliniază șeful secției — jspi- ritul de echipă, munca în colectiv, însușire, condiție esențială pentru cercetarea românească actuală. Așa se face că și următoarele realizări, pe care Ie consemnăm aici, au tot o semnătură colectivă. Astfel : concentratorul semi- electronic de 96 de linii — conceput și realizat de Gheorghe Minea, Silviu Rauca, Dan Maniu. Ionel Lungu ; aparate telefonice cu claviatură — concepute și realizate de Eugen

Interesant de observat, în specificul acestei întreprinderi — unică in peisajul economiei noastre — modul cum prinde viață programul de modernizare. Inginerul Aurel Călin, șeful serviciului organizarea producției și a muncii, spune că etapa I, cuprinzind peste o sută de măsuri, a fost realizată întocmai și la timp. De asemenea, cele 74 de măsuri prevăzute pentru anul trecut, realizate integral, in condițiile îndeplinirii tuturor indicatorilor de plan. Prin reorganizarea și reamplasarea fluxurilor de fabricație — pentru a face loc noilor tehnologii — s-a obținut un spațiu de 1 200 metri pătrați, pe care se realizează o producție

în valoare de circa 200 milioane lei anual. în acest an, programul prevede 80 de măsuri, soldate cu un spor al producției-marfă in valoare de 161 milioane lei, reducerea costurilor materiale cu 33 milioane lei. creșterea productivității muncii cu 11 la sută — totul raportat la realizările anului trecut. Tot in acest an vor fi introduse in procesul de fabricație 32 de produse noi. cu o valoare reprezentind circa un sfert din valoarea întregii producții. Toate aceste produse și măsuri se bazează în mod deosebit pe efortul propriu, pe cercetarea și proiectarea uzinală. care, în perspectivă afrropiată, și-a fixat citeva repere principale : extinderea proiectării asistate de calculator ; conceperea și realizarea unor centrale de mare capacitate : introducerea în fabricație a unor centrale de utilizări speciale : ridicarea performanțelor aparatelor telefonice ; abordarea domeniului transmisiei prin fibră optică....La ieșirea din întreprinderea „Electromagnetica" am avut sentimentul că descindem de pe o planetă a viitorului. Un viitor tot mai împovărat, în sens bun,; științific, descifra) tulburător pe plan mondial și cu ajutorul specialiștilor români. '
Ion ANDREIȚA

cinema
• Ciclu de filme românești. „Româ
nia, o țară in plină dezvoltare* (do
cumentar). „Străzile au amintiri* 
(film artistic) : PATRIA (11 96 25) — 
9; 11,30; 14: 16,30; 19
• Aleargă după el („Zilele filmului 
cehoslovac*) : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• O vară cu Mara : SCALA (11 03 72)

— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 3J70) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Maria și Mirabela în Tranzistoria : 
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Francois Villon : SALA MICA A
PALATULUI - 17,15, FESTIVAL
(15 63 84) — 8; 11,30; 15; 18,45
• întoarcerea lui Magellan : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Martori dispăruți : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Vacanța cea mare : ARTA (21 31 86) 
— 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• întîlnire aminată : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Misiune specială : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat : CO- 
TROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19

. REPORTAJE « NOTE . INFORMAȚII
Ferăstraiele-panglică aș- ■ leaptă. Intră scindura de tei, de paltin, de cireș și începe debitarea. Contururi de tot felul. Prelucrări mecanice care pregătesc programele de artizanat și copierile mecanice. De fapt, acționează mașinile de sculptat. Bine, bine — ne putem întreba — dar unde rămîne loc pentru artă ? Nici o grabă. De la uscarea lemnului la debitare, prelucrare mecanică, manuală pină la montaj, finisaj (bâițuire. lăcuire), ambalaj... sint anume faze care nu se pot împlini in nici un fel fără simț artistic, finețe. ochiul format pentru detalii minuscule. pentru eleganța contururilor, pentru acuratețea unui element stilistic. La parter insă. aici, în clădirea Întreprinderii 

de Prelucrare a Lemnului 
Tg. Mureș, în cel mai mare atelier de sculptură din Europa — după cum spun specialiștii — sînt rezolvate doar operațiunile primare. Scindura de tei. de cireș, de paltin devine chiar sub ochii nbștr-i un suport elegant pentru o vitrină Chippendale. A fost degro- șată. s-a rezolvat sculptura mecanică prin copiere. Poa- te merge' la pantograf — o mașină ce sau scară rtletri) nament, . artizanat... . .. lume este însă la etajul I. Ca atmosferă. în primul rînd. Lucrează numai fete, sute de fete și în locul mașinilor de degroșat, al fe- răstraielor își face loc migala. Pentru că aici începe jocul intarsiilor care se lansează prin decuparea pachetelor de furnir, după a- nume desene,. în fel de fel de modele. . Cu penseta, fiecare rozetă. fiecare ornament. să spunem, e luată și arsă in nisip, in sare, arsă cU mare grijă, pentru a căpăta nuanțe, umbre. Se asamblează apoi piesă cu piesă după desenul general, pe un suport de hîrtie, furnirul estetic, ornamentele adică, introdueîndu-se în masa lemnoasă (un mozaic de paltin, de exerriplu) prin traf orare, prin presare...Jocul delicatelor intarsii deci, care prin alternanța nuanțelor, a culorilor, a diferitelor esențe de lemn, a desenelor înnobilează, dau eleganță oricărei piese de mobilier. Și, bineînțeles, mîinile dibace ale intarsie- relor... Așa cum sculptori- țele vin și ele în același vestit atelier cu replica lor. Este drept, se aduce modelul gata copiat de la mașină, dar finisarea manuală Înseamnă totuși artă, pri-

specială care redu- mărește la orice (chiar și peste doi orice sculptură, or- Altă

cepere. răbdare. Sînt puse In funcțiune toate dălțile și dăltițele posibile, vreo 360 la număr, in care intră Și pile, și pile profilate, și ră- zuitoare pentru ca să se obțină exact ceea ce trebuie : o mică tăblie pentru o cochetă Iadă de zestre, o ramă de oglindă în stil baroc, mai pretențioasă, cu motive florale, un detaliu de capitel din lemn de cireș. un ornament, la o lampă de perete — primul exemplar, cu arabescuri și binecunoscutul motiv al scoicii... Este clară demonstrația forte a iscusinței fetelor, dar și băieții-sculp- tori. de la etajul II. au argumentele lor. Vorba șefului de atelier (al atelierului de sculptură) : numai

— Dacă 85 la sută indică procentul de mobilă stil din totalul producției și 50 la sută mobila sculptată, nu presupun acești indicatori, tovarășe director, că vă concentrați atentia îndeosebi asupra tehnologiilor de finisare ?— Altfel tea. Avem nologii de ele, evident, reușim să creștem eficienta produselor.— înțeleg că există în fabrică peste 20 de familii de meșteri care și-au transmis meseria din tată in fiu. dar. in același timp, media de vîrstă este sub 25 ani ! înseamnă că vă preocupă serios specializarea tinerilor. mai ales că este vorba de depistarea unor aptitu-

nici nu s-ar pu- peste 40 de teh- fi nisa re și. prin

carte vizită
cu sute de semnături
privind cum se lucrează, cită atenție, cîtă răbdare. *”• de cită pricepere este nevoie, știi să apreciezi valoarea unui ornament, a unei vitrine, a unei garnituri sculptate. Și vreo 500 de tineri — intarsieri. sculptori — sînț implicați în acel procent de 85 la sută înseamnă producția de bilă stil, in ace! 50 la— mobilă sculptată.ce declara un beneficiar din Republica Federală Germania despre sufrageria Windsor, de exemplu, din cireș cu panouri furniruite din cireș și elemente în stil gotic ? Că nu o prezintă la ..expoziția de casă", pentru că nu are nevoie de concurență. Este o mobilă de 
clasă".MobilăRomânia. Elveția, S.U.A.. U.R.Ș.S..— vreo 12 țări, colaborări de ani de zile cu „vechi clienți" — cum spune directorul fabricii. Lucian Oltea- nu. cu firme cunoscute precum „Eschin" Raket (Olanda), (Franța), Lock Schieder (Austria). 'Cam 1 000 de tipuri diferite de mobilă anual, realizate in cele 13 secții aile întreprinderii de Prelucrare a Lemnului Tirgu Mureș (care se află la Mureșeni, și la So- vata, și la Sighișoara. Săr- maș. Luduș), 98 la sută din producție (care de Ia înființarea întreprinderii, din 1948. a crescut de 35 ori !) insemnînd export.

care mo- sută Știți

de clasă. PentruBelgia, Italia. Franța, Canada. Grecia...
(Japonia), Standing (Anglia).

dini artistice — dacă ne referim la sculptură, la intarsii.— Știți cîți tineri absolvă anual școlile noastre, respectiv liceul industrial, școala profesională, școala de maiștri ? Circa 400. Știți cîți sini selecționați pentru atelierul de sculptură ? în jur de 60. Deci — concurență mare pentru o meserie „brățară de aur", în adevăratul sens al cuvin- tului. Și copiii noștri în „atelierul-școaîă" fac producție de mobilă pentru ekport. bineînțeles sub supravegherea cadrelor_de înaltă specialitate, anii de scoală un permanent pentru ei. Dar ceva. Pină nu de mult era vehiculată ideea că numai băieții au aptitudini tru sculptură. De produsele de la etaj (acolo unde numai fete) au efectiv toate ideile concepute 1 Sint acolo talentate sculptori te. intar- siere. mari meșterite. Doar le-ați urmărit...— înțeleg, tovarășe director. că mobila fabricată la Tg. Mureș nu a lipsit de la marile tîrauri internaționale din ultima vreme. Nici de la Koln. nici de la Paris, Lyon. Padova, Highpoint (S.U.A.), prezentă la mari la „expoziții * de Sint însă ofertele în pas cu cerințele cu moda ? Pentru că

Toți înseamnă examen mai estepen- 4—5 ani. primul lucrează dărimat pre-

este tirgu-i, casă"... noastre actuale.este

clar, există o modă sl în acest domeniu.— Știm ce se cere, știm care sint exigentele, avem cataloage, astfel incit informațiile noastre sint „la zi". Avem meșteri talen- tați... După părerea mea. insă, industria pe orizontală trebuie să facă încă eforturi. Sint atitea accesorii cu care nu ne-am pus la punct și câre. efectiv, ar ridica valoarea produselor. Toată lumea încearcă. insă, fiecare in domeniul lui. să facă saltul necesar. Iată, de exemplu. Fabrica de Stofe din București. care a asimilat de curind o serie de țesături de mare calitate, chiar și goblenul cu care am tapi- tat sufrageria tip Renaștere. Cît privește mersul „pieței"... — se cauță in continuare mobilă din stejar masiv, rrjobilă grea, dar si garnituri moderne, elegante, și artizanat, asa cum este această delicată piesă in stil florentin : „Fata cu ulciorul".La primul etaj al atelierului de sculptură lucrează intarsierele si sculptorițele. La etajul doi sint sculptorii. ...Pe aici.au trecut, prin mîinile lor. aici s-au plămădit cariatidele din paltin si elementele florale, si profîlele sculptate în diverse forme geometrice, aici s-au anti- chizat toate detaliile camerei de lucru — stil Renaștere italiană. Aici au fost sculptate. furniruite cu nuc. masa ovală, scaunele cu brațe... — toate piesele dormitorului Baroc. De asemenea, cele șase tăblii — scene de vlnătoare — ale dulapului de stejar (unicat), intarsiile în esențe exotice (trandafir, lă- mîi), cu elemente neoba- roce ale sufrageriei „lu- liana" (din paltin cu furnir de nuc și rădăcini de nuc) : apoi, ornamentele florale. incrustațiile cu tentă de bronz. scaunele cu împletituri din bambus ale sufrageriei „Mindy"; aici s-au finisat liniile simple ale dormitorului „Cezar" — in stil neoba- roc... Sînt argumentele forte ale fetelor sculnto- rițe, Intarsiere. Argumentele băieților-sculptori... Tineri, sute de tineri. E mare concurenta ca să poți intra în această echipă. în echipa atelierului de sculptură. Și. cind în lume se afirmă că la Tg-. Mures se face „mobilă de clasă", poate cineva să SDună că pe această carte de vizită nu există șl „semnătura" lor ?
Smaranda OJTANU 
Gheorghe GIURGIU

Sporește zestrea 
social-edilitară
SIGHIȘOARAîn ultimii ani, Sighișoara — străvechiul oraș de pe Tîrnava Mare — a cunoscut , o puternică dezvoltare economică și urbanistică. între realizările de seamă ale constructorilor din acest vechi oraș transilvan se numără noile cartiere „Florilor". „6 Martie I“, „Mihai Viteazul", „Plopilor" și. de curind. modernul ansamblu arhitectonic „Tîrnava", care, in final, va cuprinde peste 10 000 apartamente. Cu apartamentele date în folosință din planul pe acest an, numărul apartamentelor construite în perioada de la Congresul al IX-lea șl oină in prezent se ridică la neste 6 000. cărora li se adaugă 1 470 locuințe construite din fondurile bănești ale populației, precum si cănvne pentru nefamiliști însumind 478 locuri. A fost, de a- semenoa. construită o mare uzină de ană. care asigură necesarul de apă notabilă și industrială al orașului la nivelul anului 2000. o modernă stație de epurare a anglor reziduale, iar pentru evitarea inundațiilor. în amonte de oraș, a fost construit, ip ultimii ani, un baraj cu. o capacitate temporară de peste 25 milioane mc. Totodată, pentru buna aprovizionare a populației, au fost date în folosință o fabrică de piine și alta de produse lactate, iar numărul unităților comerciale puse la dispoziția cetățenilor a ajuns. în prezent, la 195. De remarcat că, pentru continua înfrumusețare a municipiului, în această perioadă se acționează la zugrăvirea Imobilelor din vechea cetate, iar în zona orașului nou începe să prindă contur un modern ansamblu arhitectonic. (Gheorghe Giurgiu).
COMĂNEȘTIîn .zona centrală a orașului Co- mănești, în noul ansamblu de locuințe „Trotuș", au fost date in folosință noi blocuri de locuințe din planul pe acest an. Aici s-au mutat familii de mineri, forestieri, ceferiști și energeticieni. Noul ansamblu de locuințe, care va avea în final peste 1 000 apartamente, dispune de toate dotările edilitar- xgospodărești necesare unui confort sporit, spații comerciale și prestatoare de servicii pentru populație, așezăminte de cultură etc. Cu cele 320 apartamente care vor fi înălțate in acest an, numărul locuințelor construite pentru mineri și ceilalți oameni ai muncii din Comănești va ajunge la 4 000. O dată cu acestea, au fost puse la dispoziția comăneș- tenilor alte importante obiective socnal-ediiitare de mare interes : spitalul, liceul cu profil Industrial, 10 școli, grădinițe pentru cei mici, cluburi muncitorești, un complex de sere pe o suprafață de 11 hectare și altele. (Gheorghe Baltă)

FRUMOASELE SUCCESE ALE HANDBALISTELOR IN CUPELE EUROPENE
- îndemnuri pentru intensificarea pregătirii sportive și valorificarea 

ei superioară la echipa naționalăEveniment sportiv de reală satisfacție publică și largă rezonanță internațională : două echipe românești de handbal feminin au cucerit in aceeași zi (duminica precedentă) două din cele trei trofee continentale rezervate formațiilor de club — Cupa Cupelor și Cupa Federației Internaționale de Handbal (I.H.F.).Știința Bacău s-a aflat pentru a doua oară, in 'cariera ei. intr-o finală europeană (In anul 1986 a jucat in ultimul act al Cupei Campioanelor Europene, dar n-a putut ciștiga). De data aceasta, in Cupa Cupelor, fruc- tificînd o pregătire tehnico-tactică in evident progres asigurată de antrenorii Mihai Pintea și Costel Petrea (care au preluat echipa din noiembrie trecut) și luptind cu o admirabilă forță fizică și morală, studentele băcăuance au reușit performanța rivnită. Și nu in fața oricui, ci in fața redutabilei echipe sovietice Kuban Krasnodar — ciștigătoarea ultimelor două ediții ale competiției. Prezentindu-se în fața infocațilar săi Susținători și suporteri cu un neașteptat scor egal adus din deplasare, in prima manșă. Știința Bacău a evoluat pe propriul teren cu o siguranță și o dezinvoltură tehnică specifice marilor echipe, nelăsind partenerelor de joc nici o speranță, nici un moment, in ciuda unor accidentări și a unor situații dificile.Chimistul Rimnicu Vîlcea, in schimb, cuoerește pentru a doua oară Cupa I.H.F. (performantă realizată și în anul 1985). Avind la timonă o conducere tehnică de asemenea nouă — Gheorghe Ioneșcu (venit' la Vîlcea să repete frumoasele sale , isprăvi de la Tg. Mureș), împreună cu loan Gherhard — handbalistele de la Chimistul au triumfat în această ediție, intrecind numai adversare de recunoscută forță continentală, printre care două echipe sovietice : Rostelmaș Rostov pe Don (în „sferturi") și (acum, in finală) De Egle Vilnius, deținătoarea trofeului ediției precedente. Se părea că vilcencele aveau să aibă o misiune ușoară în manșa a doua — pe terenul partenerelor — după ce acasă, in prima manșă, cîștigaseră la opt goluri diferență. Impresia aceasta se păstra și la Vilnius dună prima repriză, cind avantajul jucătoarelor românce "mai sporise cu două goluri. Ultimele 30 de minute au fost însă de un rar dramatism întrucât — pro- fi.țlnd,și „dp. jocul economicos, de așteptare, făcut de echipa noastră — gazdele au forțat peste puteri, tedu-

cir^l treptat handicapul. N-au reușit insa decit să ne dea palpitații nouă, celor aflați in fata aparatelor de radio. fiindcă handbalistele de la Chimistul au punctat și ele din cind in cind. fluierul final al finalei găsin- du-le totuși cu un avantaj de trei goluri — cu care au intrat în posesia trofeului.Pentru această frumoasă premierăz românească în handbalul feminin — cucerirea ’a două trofee continentale— adresăm încă o dată călduroase felicitări bravelor sportive de la Știința Bacău și Chimistul Km. Vîlcea.' Lor, ca și tehnicienilor ce le-au pregătit cu înaltă competență, ca și cluburilor și organelor locale ce le-au ajutat eu dragoste și încredere.Pe temeiul acestor succese, ținind seama că și echipa feminină «Mureșul Tg. Mureș a avut o evoluție bună în Cupa Campioanelor (ajungind pină in faza semifinalelor), se poate vorbi, și se vorbește, de un Început de redresare a handbalului nostru feminin. Ca, de altfel, și a celui masculin, prezent și el cu Steaua in finala C.C.E. — ce se va juca in 7 mai la București și in 14 mai la Minsk — și cu Dinamo în semifinalele Cupei Cupelor).Ne bucură, desigur, acest reviriment, dar ne vom bucura și mai mult dacă succesele echipelor de club vor fi continuate, pe un plan. superior, și la nivelul echipelor naționale. Pentru că — așa cum susțin specialiștii din handbal — adevăratul potențial al unei mișcări handbalistice se reflectă direct și indiscutabil in compe-
★FOTBAL • în diferite orașe din Danemarca au început întrecerile Campionatului european de fotbal rezervat echipelor de juniori-II (jucători pină la 16 ani). Iată primele rezultate : România — Norvegia1— 0 ; Portugalia — Elveția 2—0 ; Franța — Iugoslavia 0—0 ; Bulgaria— Grecia 1—1 ; Spania — Olanda2— 0 ; U.R.S.S. — Scoția 2—1 ; R.D.Germană — Italia 1—0 • în comentariile pe marginea primei manșe a finalei competiției internaționale de fotbal „Cupa U.E.F.A.", disputată la Neapole intre echipele A.S. Napoli și V.F.B. Stuttgart. corespondenții sportivi ai agențiilor de presă apreciază că, deși in ansamblu evoluția fotbaliștilor italieni i-a decepționat pe cei peste 80 000 de spectatori pre- zenți în tribune, victoria lor cu scorul de 2-r-l. este meritată. Meciul . retur se va disputa la 17 mai, la Stuttgart. •

tițiile supreme — mondiale și olimpice — unde evoluează echipele reprezentative și unde se joacă nu o oră la / distanță de o săptămină sau o lună, ci in turnee grele, cu șapte partide decisive in șapte zile, timp in care și registrul tactic trebuie schimbat me- reu și adaptat in funcție de adversar.Echipa națională masculină (cindva posesoare a 4 titluri mondiale și a • altor trofee cu adevărat prețioase) abia a părăsit grtipa „B“ și a promovat în „A", angajindu-se la un drum extrem de dificil. Echipa națională feminină (și ea avind in palmares trei titluri mondiale de prin anii ’50—’60) se află încă în grupa „B“. în acest an (30 noiembrie — 10 decembrie) ea va participa la turneul de calificare pentru „A", ce va avea loc in Danemarca. Este de așteptat, este necesar ca pregătirea sportivă la care au ajuns echipele fruntașe — de la Bacău. Rm. Vilcea, Tg. Mureș, Brașov — să fie intensificată in continuare — la club și centralizat — astfel incit jucătoarele selecționate în lotul național să poată face față la Mondiale cu același succes din competițiile europene intercluburi.. Doar atunci cind handbalul nostru va reinnoda performanțele strălucite din anii săi de glorie vom putea vorbi de redresarea acestei spectaculoase și populare discipline sportive, doar atunci satisfacția va fi deplină și unanimă 1
G. MITROI*TENIS. începînd de astăzi și pină duminică, 7 mai, la Ziirich se va disputa meciul dintre echipele României și Elveției, contînd pentru turul II al competiției internaționale de tenis „Cupa Davis" (zona euroafricană). Din selecționată română fac parte Florin Segărceanu, George Coșac, Adrian Marcu si Răz- van Itu. în formația Elveției vor evolua Jakob Hlasek. Corrado Mez- zadri și Roland Stadler. • Parti- cipind la două turnee internaționale de tenis pentru junioare, iucătoarea româncă Ruxandra Dragomir a obținut victoria în ambele competiții, în turneul de la Tașkent a întrecut-o in finală cu 6—3. 2—6. 6—3 pe sovietica Agnes Blumberga, iar la cel de la Soci a dispus în meciul decisțv de coechipiera sa Isabela Martin cu scorul de 6—2, 1—6. 6—0.

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul 

General al Miliției — 
Direcția circulație_ în aceste zile, pe unele trasee turistice si de agrement, valorile de trafic au fost foarte ridicate, deter- minind deplasarea în coloană-. Imensa majoritate a celor aflați la volan au dat dovadă de spirit preventiv, ințelecind că de conduita rutieră disciplinată, de respectarea întocmai a normelor rutiere depinde securitatea pe timpul deplasării, climatul de ordine și civilizație ce caracterizează o circulație fluentă si în deplină siguranță. în municipiul Reșița, conducătorul autoturismului 2-CS-6558 s-a apropiat cu prudentă de o intersecție, fapt ce i-a nermis să sesizeze oportun virajul inopinat, spre stingă, al unui biciclist și să evite astfel producerea accidentului.Automobiliste trebuie să tină seama de faptul că unele drumuri sint . umede si pe alocuri alunecoase. Se recomandă in continuare prudentă sporită și viteze moderate, mai ales seara si dimineața, cind în zonele de d»al si de munte, precum si de-a lungiți cursurilor de apă se semnalează ceată. Pentru asigurarea unei cît mai bune vizibilități, parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autoturismelor trebuie să fie în permanentă curate.O maximă atenție se impune tn circulația urbană. în preajma trecerilor pentru pietoni, a stațiilor mijloacelor de transport în comun si ia denășirea unor autovehicule staționate.Menținerea in timpul mersului Intre autovehicule a unei distante corespunzătoare permite evitarea coliziunilor' la manevre neașteptate ale altor conducători auto, impuse de anumite situații ivite în trafic. în municipiul Dej. conducătorul unui autoturism, datorită neatenției si nepăstrârfi unui spațiu corespunzător in mers, aflindu-se si sub influența alcoolului, a lovit trei autovehicule.Siguranța rutieră depinde in mare măsură si de comportarea corectă, preventivă a pietonilor. La Hîrlău, un pieton a traversat neregulamentar prin fata unui autovehicul staționat, ivindu-se brusc ne carosabil la mică dl«tant.ă de autocamionul 21-IS-6915 aflat in depășire. Numai datorită prezenței de spirit a șoferului accidentul a fost evitat. Se recomandă nietonilor să traverseze numai prin locurile special amenajate si să se asigure temeinic înainte de a năși ne carosabil. Printre cei care, prin traversări inopinate, creează situații nericuloase. se află copiii lăsat! fără supraveghere de către părinți.

★
Se reamintește conducătorilor auto 

amatori că duminică 7 mai este per
misă circulația autoturismelor pro
prietate personală avind număr de 
înmatriculare cu soț.

• Șatra l VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
• Unde este un „nofelet* 7 : MUNCA 
(21 50 96) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Hagi Tudose — 18: (sala Am
fiteatru) : Drumul singurătății — 18

• Filarmonica „George Eneseu" 
(15 68 75, sala.Studio) : „Universul ar
tei vocale". Elena Drăgoi — soprană, 
Mihai Almavenus Mateescu — bas. 
La pian : Krimhilda Cristescu, Ana 
Maria Avram — 17.30; (Ateneul Ro
mân) : Concert simfonic. Dirijor : 
Cristian Mandeal. Solist : Ion Voicu
- 19
• Opera Română (13 18 57): Othello
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) !

Privind In Jur cu ochi fără lumină
— 18: (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
A treia teapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Cameristele
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Noap
te bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18; (sala 
Studio) : Cuibul — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare că

mă-nsor — 18: (sala Victoria, 50 58 63): 
Cavalcada risulul — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Anotimpuri — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9; Muzicanții 
veseli — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 15; (sala Cosmonauțllor, li 12 04) : 
Punguța cu doi bani — 10; Cartea cu 
jucării — 15
• Circul București (10 41 95): „Vede
tele Circului din Varșovia" — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Mobilă șl durere — 18,30

■

aici.au


Acfiuni și luări de poziție pentru

stăvilirea curșe[ înarmărilor

In favoarea unor noi pași pe calea dezarmării nucleare■ BONN 4 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută presei, președintele Partidului Social-Democrat din R.F.G., Hans-Jochen Vogel, a arătat că guvernul R.F.G. și opoziția au ajuns la un „consens național" în ceea ce privește acceptarea necesității tratativelor în problema rachetelor cu rază scurtă de acțiune — relatează agenția T.A.S.S. Guvernul R.F.G., a spus Vogel, a înțeles că a- ceste rachete reprezintă pentru , R.F.G. un pericol mai mare decît î pentru ceilalți parteneri din cadrul ; N.A.T.O.Pe de altă parte, Egon Bahr, cu- -noscut expert în problemele dezarmării al Partidului Social-Democrat din R.F.G.. s-a pronunțat împotriva introducerii unei noi versiuni, mai periculoase, a rachetei nucleare cu rază scurtă de acțiune — racheta de tip „Lance" — pe teritoriul R.F.G.VIENA 4 (Agerpres). — Ministrul de externe al Austriei, Alois Mock, i s-a pronunțat în favoarea începerii ' de negocieri cu privire la armele i nucleare cu rază scurtă de acțiune. ! Potrivit agenției A.P.A.. cu prilejul prezentării raportului pe 1988 al Ministerului de Externe austriac, A. Mock a relevat' că Austria se pronunță în favoarea oricăror măsuri de dezarmare menite să ducă la reducerea echilibrată a armamen
Norvegia se pronunță pentru negocieri între statele

N.A.T.O. și cele ale Tratatului de la Varșovia 
asupra tuturor tipurilor de armamenteWASHINGTON 4 (Agerpres). — La Washington au avut loc convorbiri între președintele S.U.A.. George Bush, și primul-ministru al Norvegiei. Gro Harlem Brundtland.In cadrul unei conferințe de presă organizate la încheierea convorbirilor sale cu șeful executivului american. premierul Gro Harlem Brundtland a declarat că Norvegia se pronunță pentru negocieri intre statele N.A.T.O. și statele participante la Tratatul de la Varșovia asupra tuturor tipurilor de armamente, inclu

MAREA BRITANIE : Critici la adresa hotărîrii'de sporire 
a cheltuielilor militareLONDRA 4 (Agerpres). — „Campania pentru dezarmare nucleară" (C.D.N.) — cea mai amplă organizație antirăzboinică din Marea Britanie — a condamnat sporirea bugetului militar de către guvernul de la Londra. Intr-o declarație dată publicității miercuri. președintele C.D.N., Bruce Kent, a subliniat gravitatea deciziei guvernului britanic. anunțată cu o zi în urmă, de a aloca anul acesta pentru înarmare suma de 20,1 miliarde lire

R.F. GERMANIA : Acțiuni judiciare împotriva 
militanților pentru pace

Nemulțumirile guvernului neozeelandez față 

de administrația americanăBONN 4 (Agerpres). — Autoritățile vest-germane continuă acțiunile judiciare împotriva militanților pentru pace. Astfel, un tribunal din Schwaebisch Gmuend l-a condamnat la 84 zile închisoare pe cercetătorul vest-german în problemele păcii, Wolfgang Sternstein, pentru participarea sa la acțiunile de protest împotriva staționării în R.F.G. a rachetelor cu rază medie de acțiune, informează, agenția A.D.N. In-
PANAMA

Apărarea suveranității - dominantă a campaniei electoraleIn contrast cu situația de acum două luni, cind unele oficialități panameze își exprimau, in particular, preocuparea față de avansul opoziției in perspectiva alegerilor de la 7 mai, acum sondajele de opinie arată un relativ echilibru intre șansele Coaliției de Eliberare Națională, proguvernamentala, și Alianța Democratică de Opoziție Civilă,In declarații făcute presei, reprezentanți ai guvernului afirmă că revirimentul se explică în mare parte prin reacția firească a populației la dezvăluirea recentă a ci- torva „tentative - brutale" din partea S.U.A. de a influența rezultatele apropiatului scrutin. Este vorba de un întreg lanț de acțiuni în această direcție, care au făcut mare vilvă în ultima vreme. La începutul acestei luni, poliția panameză l-a arestat pe cetățeanul american Frederick Muse, sub acuzația de a conduce un post de radio și unul de televiziune clandestine, în vederea utilizării lor contra guvernului și candidatului coaliției oficiale. Conform surselor oficiale panameze, la operațiune ar fi participat personal militar din S.U.A.,' iar echipamentul confiscat, în valoare de circa 300 000 dolari, a intrat în țară prin filiera uneia din bazele americane situate in zona Canalului Panama. Misiunea lui Muse ar fi fost aceea de a chema populația să iasă în stradă îndată după alegeri pentru a protesta împotriva unei presupuse „fraude electorale".Pe aceeași linie se înscriu și revelațiile făcute de săptăminalul nord-american „U.S. News and World Report", potrivit cărora incă din luna februarie administrația S.U.A. ar fi aprobat o operațiune secretă contra generalului Antonio Noriega, comandantul forțelor de apărare panameze. Săptăminalul califică operațiunea drept „modestă", precizînd că este vorba doar... de 10 milioane de dolari puși la dispoziția Agenției Centrale de Investigații pentru ca ea să ajute opoziția panameză în privința mijloacelor de comunicație, publicitate și imprimarea de manifeste electorale.Toate acestea vin să oglindească evoluția stării de încordare intervenite de mai mult timp în raporturile dintre S.U.A. și Panama. încordare ce a cunoscut o escaladă continuă mal ales după ce admi

telor la un nivel cit mai mic. inclusiv a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. In raport se arată că Austria consideră necesar să se continue procesul de dezarmare nucleară, prin realizarea în cursul acestui an chiar a unui acord asupra reducerii cu 50 la sută a arsenalelor de arme strategice ale U.R.S.S. și S.U.A. Documentul relevă, totodată. că Austria militează pentru împiedicarea militarizării spațiului cosmic, interzicerea armelor chimice și încetarea experiențelor nucleare.WASHINGTON 4 (Agerpres). — Paul Nitze, fost șef al delegației S.U.A. la negocierile de la Geneva cu privire la limitarea armamentelor nucleare în EurOpa. a cerut președintelui George Bush să se pronunțe pentru inițierea de negocieri cu privire la rachetele nucleare cu rază scurtă de acțiune în Europa. Potrivit agenției A.D.N., expertul american a declarat ziarului „New York Times", că ar fi o greșeală să fie respinsă oferta de negocieri a tarilor membre ale Tratatului de la Varșovia și. a subliniat că asemenea tratative ar fi și în interesul aliați- lor europeni ai S.U.A. In context, P. Nitze a arătat că dezvoltarea unei noi generații de asemenea arme și respingerea negocierilor sînt inacceptabile pentru majoritatea aliați- lor europeni din cadrul N.A.T.O 

siv asupra armamentelor strategice nucleare. Premierul norvegian a subliniat că guvernul țării sale consideră că negocierile de dezarmare trebuie să includă toate domeniile controlului asupra armamentelor. Totodată, ea si-a exprimat convingerea că problema referitoare la negocierile asupra armamentelor nucleare .strategice, care a provocat divergențe acute în cadrul N.A.T..O., poate fi soluționată — relevă agenția T.A.S.S.
sterline, cu 175 milioane lire sterline mai mult decît anul trecut. El a relevat, totodată, că lipsesc mijloacele financiare pentru sectorul sănătății publice și că in Marea Britanie există un număr tot mai mare de oameni fără locuințe. Totodată, președintele organizației „Campania pentru dezarmare nucleară" a criticat hotărirea guvernului britanic de a susține în continuare planurile N.A.T.O. de modernizare a armelor nucleare tactice din Europa.

tr-o declarație făcută presei Ia Stuttgart. W. Sternstein a arătat că participarea la acțiunile împotriva acestor mijloace de distrugere in masă a fost determinată de convingerea că trebuie să-și aducă contribuția la ampla mișcare vizind eliminarea armelor nucleare. In prezent. în R.F.G. sînt în curs de desfășurare circa 7 OftO de acțiuni judiciare împotriva unor demonstranți pentru pace.

nistrația americană, eșuînd in tentativele de a obține înlăturarea din funcție a generalului Noriega, a refuzat să recunoască desemnarea de către parlament a noului președinte, Solis Palma, trecind totodată la represalii de ordin economic și financiar.In ce privește adevăratele cauze ale conflictului, generalul Noriega a declarat că el a devenit ținta diferitelor acuzații fiindcă nu a acceptat „ingenuncherea", și a preferat, așa cum dorește poporul panamez, să susțină o „politică de demnitate națională".Dincolo de aspectele de suprafață, își găsesc expresia în acest conflict contradicțiile dintre aspirațiile poporului panamez de a se dezvolta independent și de a-și redobindi suveranitatea asupra întregului teritoriu, prin retrocedarea de către
JAPONIA

Intr-o țară unde cutremurele de pămînt sint un lucru obișnuit, demisia primului-ministru Noboru Ta- keshita a fost asemuită punctului maxim al unei „unde de șoc", care a străbătut și străbate viața politică a țării, la început abia perceptibil, pentru ca apoi să crească tot mai mult în intensitate, cu efecte imprevizibile. în epicentrul acestui „seism" se află scandalul declanșat de activitatea de influențare a unor oficialități guvernamentale, oameni politici și oameni de afaceri niponi, desfășurată de compania „Recruit- 
Cosmos“, cu ramificații în sectoarele bunurilor imobiliare, informaticii și serviciilor de telecomunicații, activitate care a ieșit la iveală încă în vara anului trecut. Nu este prima dată cînd Japonia cunoaște un asemenea scandal politico-financiar, în 1976, de pildă, „afacerea Lockheed" a dus la judecarea și apoi condamnarea pentrp luarea de mită a premierului Tanaka ; prin dimensiunile si implicațiile sale, noua afacere este considerată însă ca fiind cea mai

Masă rotundă în problemele securității 
europeneBERLIN 4 (Agerpres). — Parlamentari, oameni de știință și ziariști din R.D.G. și Marea Britanie participă, la Berlin, la o masă rotundă de două zile consacrată problemelor securității europene. Dez-

Sînt necesare eforturi comune pentru înlăturarea 

fenomenelor negative din economia mondială 
— apreciază secretarul general adjunct al O.N.U. pentru

probleme economice șiNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Inaugurînd lucrările sesiunii de primăvară a E.C.O.S.O.C. (Consiliul Economic și Social al O.N.U.), secretarul general adjunct al Națiunilor Unite pentru probleme economice și sociale internaționale, Rafseuddin Ahmed, a relevat că evoluțiile so- cial-economice din lume provoacă îngrijorare în ceea ce privește încetinirea ritmului de dezvoltare a economiei mondiale în 1989, precum și
Datoriile externe și protecționismul — puternice 
obstacole in calea dezvoltării țărilor lumii a treiaBEIJING 4 (Agerpres). — La Beijing au început lucrările celei de-a 22-a reuniuni anuale a Consiliului guvernatorilor al Băncii Asiatice pentru Dezvoltare. în cuvîntul inaugural. Yang Shangkun. președintele R.P. Chineze, a cerut țărilor dezvoltate să adopte măsuri eficiente in domeniile financiar, comercial, tehnologic și'al datoriilor pentru a sprijini creșterea economică și dezvbl- tarea lumii a treia. Vorbitorul a menționat că decalajul dintre Nord șiÎngrijorare în legătură cu evoluția relațiilor comerciale dintre S.U.A. și Piața comunăWASHINGTON 4 (Agerpres). — Administrația americană a publicat un raport în care sînt enumerate țările care, potrivit opiniei sale, duc o politică neloială față de S.U.A. în relațiile comerciale, ridicînd bariere în calea comerțului bilateral. Documentul cuprinde un număr de 34 de țări, printre care Japonia, ■ statele membre ale C.E.E. și ale Consiliului de Cooperare al Golfului — informează agențiile de presă. Observatorii apreciază că publicarea acestui raport este un prim pas în vederea formulării noii politici comerciale a S.U.A. față de a- ceste țări, care ar putea duce la un adevărat „război comercial".Potrivit legii comerciale americane din 1988 (așa-numiful „Omnibus Trade Act"), în cazul în care țările vizate nu vor satisface cererile

WELLINGTON 4 (Agerpres). — Ministrul neozeelandez al afacerilor externe, Russel Marshall, a exprimat nemulțumirea guvernului său față de administrația S.U.A.. care l-a primit la Washington pe unul dintre liderii Partidului Național, de opoziție, în timp ce primului ministru al țării, David Lange, i s-a refuzat venirea la Washington, informează China Nouă. Din 1985. cînd guvernul laburist al Noii Zeelande a interzis accesul în

Statele Unite a Canalului Panama, și pe de altă parte dorința unor cercuri din S.U.A. de a-și prelungi, intr-un fel sau altul, prezenta și privilegiile in zona canalului ; în ultimă instanță — cum susțin numeroși comentatori — de a anula acordul prin care pînă la sfîrșitul secolului canalul urmează să treacă sub jurisdicția Republicii Panama. Se știe, de altfel, că de mai multă vreme cercurile politice de dreapta și militariste din S.U.A. nu privesc cu ochi buni mișcarea îndreptată spre afirmarea intereselor naționale panameze, manifestată pregnant și in rindul forțelor armate. Ca măsuri de răspuns la încercările de amestec, autoritățile panameze au hotărît că cetățenii americani nu mai pot intra în țară fără vize. în același timp, în cadrul dezbaterilor din Consiliul de Securitate

a unui „seism" gravă din întreaga perioadă postbelică.Companie relativ tînără și dornică de a-și croi cjrum într-o lume a afacerilor dominată de legile necruțătoare ale concurenței, firma „Recruit" a recurs, pentru a obține bunăvoința autorităților, în special în ceea ce privește tranzacțiile cu terenurile de construcții (deosebit de profitabile), la un mijloc considerat ingenios, in orice caz menit să camufleze adevăratele intenții : anume vinzarea, către cei în măsură să faciliteze deciziile favorabile necesare, a unui mare număr de acțiuni (circa un milion !) la un preț extrem de redus, înainte de a fi (rotate la bursă. în momentul cotării (înregistrării), prețul respectivelor acțiuni a sporit considerabil față de prețul „de achiziționare" — tocmai pentru că bunurile imobiliare reprezintă una din investițiile cele mai rentabile —, considerabile fiind și profiturile obținute de cei în cauză prin renegocierea la bursă a acțiunilor posedate, de fapt făcute cadou. S-au pretat la această operație, potrivit relatărilor presei 

baterile se concentrează asupra reducerii armamentelor nucleare și convenționale și asupra căilor de îmbunătățire a cooperării politice, economice si culturale în Europa, informează agenția A.D.N.

sociale internaționaleefecte ' negative în domeniul social. mai ales pentru țările în curs de dezvoltare. Rafseuddin Ahmed a relevat că decalajul între venitul pe locuitor din țările în curs de dezvoltare și cel din statele dezvoltate continuă să crească, și a cerut comunității internaționale să elaboreze o politică concertată în domeniile social și economic, în vederea înlăturării fenomenelor negative din economia mondială.

Sud continuă să crească. Marile poveri ale datoriilor externe, reducerea fluxului de resurse financiare și tendințele protecționiste din ce în ce mai acute împiedică progresul unui mare număr de țări în curs de dezvoltare. Referindu-se la rolul Băncii Asiatice pentru Dezvoltare, președintele R.P. Chineze și-a exprimat convingerea că această instituție financiară va juca un rol tot mai important în dezvoltarea viitoare a regiunii Asia-Pacific.

S.U.A. de deschidere a piețelor lor, administrația S.U.A. ar impune mărfurilor statelor respective taxe vamale pînă la 100 la sută.BRUXELLES 4 (Agerpres). — Comisia C.E.E. și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluția relațiilor comerciale dintre Piața comună și S.U.A., criticind administrația americană că ridică tot felul de obstacole în calea unei desfășurări normale a .comerțului cu țările vest- europene. Intr-un raport dat publicității la Bruxelles, Comisia C.E.E. enumeră nu mai puțin de 42 de bariere instituite de S.U.A., in mod artificial, în calea comerțului cu C.E.E. — de la stabilirea de cote, subvenții la export. obstacole vamale. impozite și pînă la practici discriminatorii.

porturile sale a navelor militare cu propulsie nucleară sau cu încărcătură nucleară la bord, relațiile între autoritățile americane si neozeelandeze, practic, au încetat. Recent. David Lange a declarat că este posibil ca Noua Zeelandă să. se retragă din pactul A.N.Z.U.S. în schimb. Partidul Național de opoziție a anunțat că. în cazul în care va obține Victoria în alegerile viitoare. va reintegra țara în acest pact.
consacrate analizării situației create în Panamaua urmare a amestecului american, ministrul de externe pa- namez'a denunțat „seria de acte de agresiune economică, politică și financiară" ale S.U.A., precizînd că scopul urmărit este „răsturnarea actualului guvern panamez și instalarea unui cabinet marionetă".Lunga listă de sancțiuni aplicate împotriva Republicii Panama, la care acum se adaugă încercări de amestec direct în treburile interne ale țării, reamintește tristul adevăr că, în pofida declarațiilor de bune intenții, nu a dispărut nici pe departe mentalitatea recurgerii la represalii atunci cînd dictatul este respins, împotriva unei asemenea politici se ridică cu hotărîre ,în aceste zile poporul panamez, așa cum arată marile mitinguri și manifestații in apărarea suveranității naționale organizate în capitală și în principalele orașe. Astfel, obișnuitele adunări electorale organizate în țară au căpătat un caracter mai larg, în ele răsunînd apeluri la unitate în vederea respingerii amestecului străin.

Vaslle OROS

politico-financiar japoneze, peste 150 de persoane aflate in posturi-cheie, care, dintr-o trăsătură de condei, și-au văzut rotunjite veniturile cu sume apreciate la milioane și milioane de dolari.Prin proporțiile sale, afacerea nu putea să rămînă multă vreme ocul- tată. dezvăluirile prin intermediul mijloacelor de informare în masă au început să curgă, ceea ce, la inceput, părea un simplu bulgăre de zăpadă transformîndu-se într-o adevărată avalanșă, în iureșul căreia au fost prinse tot mai multe personalități de prim-plan ale vieții politice, economice și financiare. Partidul Liberal- Democrat (P.L.D.) de guvernămint a plătit un greu tribut. încă din decembrie trecut, vicepremierul și ministrul de finanțe, Kiichi Miya- zawa. a fost nevoit sâ-și dea demisia; i-a imitat gestul ministrul justiției, Takșshi Hasegawa, la numai 60 de ore după ce primise această funcție (in urma unei remanieri pe scară largă a echipei guvernamentale), stabilind. astfel, un adevărat record în materie ; a venit apoi la rind directorul (cu rang de ministru) al Agen

Varșovia s-au deschis joi lucrările Conferinței Naționale a delegatilor Partidului Muncitoresc Unit Polonez. După cum relatează agenția P.A.P.. Conferința Națională va examina stadiul îndeplinirii hotări- rilor și rezoluțiilor Congresului al X-lea al P.M.U.P. și va stabili sarcinile de perspectivă ale partidului, cu precădere ceje legate de viitoarele alegeri parlamentare. programate pentru luna iunie. Lucrările au fost deschise de Wojciech Jaruzelski. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.In Raportul programatic pregătit pentru Conferința Națională și dat publicității in ajunul acesteia se relevă că perioada de după Congresul al X-lea al P.M.U.P. a fost marcată de profunde prefaceri survenite în viata de stat, socială și economică a Poloniei. Documentul relevă, de asemenea, existenta a numeroase dificultăți economice, a dezechilibrului și a unei înalte rate a înfiatei, arătînd că nu poate fi așteptată o ameliorare rapidă a problemei datoriilor externe.P.M.U.P. — se spune în raport — leagă perspectivele socialismului in Polonia de existența unui stat pu-
ORIENTUL MIJLOCIU
• Demersuri în favoarea convocării unei conferințe de pace 
în regiune • Rezoluție a parlamentului Italian in problema 

palestiniană • Convorbiri sirlano-libanezePARIS 4 (Agerpres). — După convorbiri cu primul-ministru al Franței, Michel Rocard, președintele Statului Palestina, Yasser Arafat, aflat intr-o vizită la Paris, a reafirmat, in cadrul unei conferințe de presă, necesitatea convocării unei conferințe internaționale eu privire la situația din Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U. Aceșt forum, a precizat el, trebuie, să contribuie la instaurarea unei păci juste și durabile în regiune și la soluționarea problemei frontierelor statelor palestinian și Israelian.Yasser Arafat a propus crearea unei delegații arabe unice pentru pregătirea conferinței internaționale privind Orientul Mijlociu, delegație din care să facă parte Egiptul, Iordania, Siria, Liban și Statul Palestina.ROMA 4 (Agerpres). — Parlamentul italian a adoptat o rezoluție privind 'problema palestiniană, document ce evidențiază necesitatea intensificării eforturilor guvernului Italiei în vederea soluționării pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu. Rezoluția subliniază importanța sprijinirii procesului de înfăptuire a drepturilor legitime ale poporului palestinian; in primul rind
„R.S.A. caută să inducă în eroare 

opinia publică internațională" 
Declarație a S.W.A.P.O. privind situația la granița 

namibiano-angolezâNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).— într-'o declarație difuzată la Națiunile Unite, Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a respins afirmațiile ministrului de externe ‘ sud-african, potrivit căruia la frontiera namibiano-angoleză au loc concentrări de efective ale mi- litanților S.W.A.P.O. în vederea pătrunderii lor, într-un viitor apropiat, pe teritoriul Namibiei — relatează agenția T.A.S.S. Asemenea afirmații— subliniază declarația S.W.A.P.O.
ției de planificare economică. Ken Harada, cu toții acuzați de a fi profitat de „generoasa" ofertă a firmei „Recruit".Reacția de indignare a opiniei publice, pe măsură ce ieșeau la iveala noi detalii ale scandalului denumit de presa niponă „Recruitgate" (prin analogie cu faimoasa afacere „Wa
tergate" din S.U.A.), a determinat arestarea, sub acuzația de luare de mită, a fondatorului și fostului președinte al companiei distribuitoare de acțiuni cvasigratuite. Au mai fost arestați și alți oameni de afaceri, între care și fostul președinte al Companiei de telecomunicații N.T.T., a doua ca mărime din lume, care se bucura de o reputație ireproșabilă ; „regele telecomunicațiilor", cum era poreclit, nu s-a sfiit insă, la adăpostul acestei reputații, să primească o mare sumă de bani în schimbul cărora a revîndut firmei „Recruit" două supraordinatoare de mare performanță importate din S.U.A. Se află, de asemenea. în stare de arest doi foști miniștri adjuncți.Concomitent, s-au înmulțit cererile partidelor de opoziție ca primul-ministru să-și dea demisia, cereri pe care acesta — recunoscind că a primit și el. pe cînd era ministru de finanțe- în fostul guvern și apoi secretar general al P.L.D., importante „donații" pentru campania sa electorală, din partea aceleiași firme — le-a respins însă la început. De altfel, nici unii' politicieni din opoziție nu sint străini de afacere, ca de pildă președintele Partidului Social-Democrat, Saburo Tsukamoto, care din această cauză a și demisionat din funcție, vicesecretarul general al partidului „Komeito", precum și un deputat din partea Partidului Socialist.Situația s-a complicat și mai mult prin refuzul opoziției de a participa la dezbaterile din Dietă (camera inferioară a Parlamentului) asupra proiectului noului buget, atît timp cit nu va fi fost chemat în fața acestui for fostul premier Nakasone, în timpul guvernării căruia au inceput să fie oferite și primite pachetele cu acțiuni. Ca atare, guvernul a fost nevoit să recurgă, o dată cu începutul noului an fiscal (1 aprilie), la soluția unui buget provizoriu. La aceeași dată a intrat în vigoare și un nou impozit de trei la sută (similar taxei asupra valorii adăugate dintr-un șir de țări vest-europene). care se percepe la majoritatea bunurilor de consum și serviciilor, ceea ce a provocat un val de nemulțumiri din partea unor pături largi ale populației.Pe fundalul acestei stări generale de nemulțumire. primul-ministru Takeshita a anunțat la 25 aprilie hotărirea de a demisiona „datorită cri

A DELEGATILOR P.M.U.P.ternic și bine organfeat, de dezvoltarea autoconducerii. P.M.U.P. va lupta pentru dezvoltarea diferitelor forme de autoconducere, pentru restabilirea echilibrului economic, instaurarea unui regim de economii și• de eficiență ca modalități de eliminare a inflației, pentru un spirit -activ în Europa și pe plan mondial, pentru acțiuni în favoarea securității și suveranității Poloniei, a tendințelor spre destindere și dezarmare.Polonia se pronunță pentru lărgirea participării ei la viața economică internațională, la diviziunea internațională a muncii, arată raportul, subliniind că cea mai dificilă problemă, o constituie depășirea greutăților legate de datoriile externe ale țării.In partea finală a raportului se a- preciază că P.M.U.P. se află in fața unor schimbări importante ale condițiilor in care își desfășoară activitatea și că partidul trebuie să-și îndeplinească cu succes rolul său de forță care servește eficient interesele clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii, ca principal garant al obiectivelor și valorilor fundamentale ale socialismului.

dreptul de a dispune de un stat propriu.DAMASC 4 (Agerpres). — Vicepreședintele Siriei, Abdel Halim Khaddam, a conferit cu președintele Partidului Socialist Progresist din Liban. Walid Joumblatt, care a făcut o vizită la Damasc.In cadrul discuțiilor au fost abordate probleme privind căile de aplicare a încetării focului la Beirut, în conformitate cu acțiunile vizind normalizarea situației din Liban întreprinse de Comitetul „celor șase" al Ligii Arabe, a anunțat postul de radio Damasc, citat de agenția M.E.N.A.GENEVA 4 (Agerpres). — Ciocnirile armate din Libap s-au soldat. în ultima lună și jumătate, cu moartea a 290 persoane și pagube estimate la 250 milioane dolari, precum și cu paralizarea economiei tării, se arată într-un document dat publicității la Geneva de Organizația Națiunilor Unite pentru ajutor în caz de catastrofă (U.N.D.R.O.). Documentul precizează că, în aceeași perioadă, au fost înregistrați 1 000 de răniți. ,

— au ca scop să inducă în eroare opinia publică internațională și să justifice atacurile lansate de forțele armate sud-africane împotriva combatanților S.W.A.P.O. care nu au putut fi evacuați încă de pe teritoriul namibian în Angola.Reprezentanți ai S.W.A.P.O. au informat pe secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, despre atacurile forțelor militare sud-africane împotriva combatanților S.W.A.P.O.
zei grave prin "care trece sistemul 
parlamentar", cerindu-și, totodată, scuze in fața poporului japonez pentru scandalul izbucnit și asumin- du-și întreaga răspundere. In momentul acestui anunț, potrivit unui sondaj de opinie, cota sa de popularitate era de numai 3,9 la suta, cea mai scăzută înregistrată vreodată de un om politic japonez... Gestul său, considerat și ca o încercare de a preveni eventualitatea ca Partidul Liberal-Democrat să-și piardă, pentru prima oară, poziția de hegemonie în viața politică a țării, de care se bucură fără întrerupere din 1945 și pînă astăzi, a fost însă însoțit de ceea ce presa din capitala Japoniei numește un adevărat „act de forță" (in tinerețe, premierul demisionar a fost un apreciat expert în artele marțiale), fără precedent in istoria de 44 de ani a parlamentului nipon, și anume trecerea prin Dietă, în absența deputa- ților opoziției, a proiectului de buget. Unul din capitolele-cheie ale noului buget (echivalînd valoric cu 492 miliarde dolari) prevede sporirea cu 5,9 a cheltuielilor militare, inclusiv pentru realizarea, în colaborare cu S.U.A., a costisitorului și ultra- perfecționatului avion de vinătoare- bombardament „FSX" — lucru care, desigur, nu are. iarăși, de ce sâ-i bucure pe contribuabilii japonezi, pentru a nu mai vorbi de starea de spirit profund antimilitaristă a majorității populației unei țări ce a cunoscut tragediile de la Hiroshima și Nagasaki. între timp., fostul secretar particular al premierului demisionar s-a sinucis, ceea ce a accentuat și mai mult încărcătura emoțională a întregii afaceri „Recruit".In așteptarea desemnării de către conducerea Partidului Liberal-Democrat a unui nou premier (ceie mai mari șanse se apreciază că le are Masayoshi Ito, președintele Consiliului executiv al P.L.D.), presa niponă se face ecoul necesității unor măsuri care să duca la asanarea vieții politice a țării, respectiv să pună capăt conexiunilor, practic institu- ționalizate, dintre lumea marii finanțe și cea politică. In această privință. apreciind demisia premierului Takeshita ca „o victorie a opiniei 
publice", influentul cotidian .,ASAHI 
SHIMBUN", care a jucat un rol important în darea în vileag a scandalului. scrie că obligația viitorului guvern este să dizolve Dieta și să convoace noi alegeri generale, „pen
tru a se cunoaște propunerile fiecărui 
partid in vederea unei reforme po
litice". iar „YOMIURI SH1MBUN" este de părere că elaborarea „unui 
cod al eticii politice" nu mai poate suferi amînare.

Romulus CĂPLESCU

Manifestări culturale 
dedicate 

lui Mihai Eminescu 
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 

In cadrul manifestărilor consa
crate memoriei marelui poet ro
mân Mihai Eminescu, in orașul 
polonez Ostrow Wielkopolski a 
fost organizată, sub auspiciile 
Clubului internațional al presei 
și cărții din localitate, o mani
festare cultural-artistică.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evocate creația 
eminesciană, viața poetului, 
izvoarele creației sale poetice și 
filozofice, tn cadrul spectacolu
lui care a urmat au fost recitate 
versuri ale poetului traduse in 
limba -polonă. Au participat ofi
cialități, un numeros public.

LIMA "4 (Agerpres). — O sea
ră de poezie românească dedi
cată lui Mihai Eminescu a fost 
organizată la Casa de cultură 
„Campo Abierto" din Lima. Au 
fost prezentate viața și opera 
marelui nostru poet. Actori pe
ruani au recitat din creația Lu
ceafărului poeziei românești. 
Totodată, au fost interpretate, in 
limba română, cintece pe ver
surile acestuia.

De asemenea, au fost organi
zate o expoziție documentară 
infățișind realizări ale Româ
niei socialiste, precum și o ex
poziție de costume populare.

Au luat parte oameni de cul
tură. un numeros public.
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TRANSMIT:

PREZIDIU. La Belgrad s-a anun- I I țat oficial că noul Prezidiu al | | R.S.F.. Iugoslavia va fi instalat la15 mai, avînd un rnandât de cinci | | ani. Prezidiul R.S.F.I. este alcătuit ] din cite un reprezentant al fiecă- * ' reia din cele șase republici și două .provincii ale țării.I VIZITA. La Bangkok s-au desfășurat convorbiri între primul mi- 1 | nistru al Thailandei,, Chatichai | Ghoonhavan, și vicepreședintele Statelor Unite. Dan Quayle, aflat ■ . în vizită în capitala thailandeză. | | Au fost discutate aspecte ale reia- I ■ țiiior bilaterale, precum și probleme privind situația actuală pe I | plan regional și internațional. | ACORD. Guvernul columbian, i | partidele politice din țară și Miș- I carea insurgență „M-19" au conve- I 1 nit să continue convorbirile con- Isacrate depășirii stării conflictuale I interne și realizării reconcilierii | naționale. în acest sens, la Bogota va avea loc o reuniune i Ia părților menționate, menită să I analizeze propunerile în 14 puncte I formulate de Mișcarea „M-19" pri- Ivind reintegrarea ei in viața polj- I țică a tării. IALEGERI. Regina Beatrix a I Olandei a hotărît ca viitoarele alegeri legislative anticipate să se țină în prima jumătate a lunii 1 septembrie. Convocarea alegerilor anticipate are drept scop soluționarea actualei crize guvernamentale, care a survenit în urma unor I divergențe ivite între partidele coaliției în legătură cu nivelul alocațiilor bugetare destinate fi- Inanțării programului național de protejare a mediului înconjurător.REUNIUNE. La Abidjan s-au I încheiat lucrările unei reuniuni | a organizației financiare africane „Financial International". Partici- Ipanții au analizat probleme ale cooperării, în principal mobilizarea resurselor proprii in scopul dezvoltării.,| PROIECTE. Ministrul apărării al S.U.A., Richard Cheney, a apro- Ibat o serie de noi proiecte vizind folosirea unităților din cadrul Gărzilor naționale ale S.U.A. în lupta împotriva traficului de droguri. In cadrul acestor proiecte se acordă o I atenție sporită supravegherii cu ajutorul instalațiilor radar, recu- Inoașterii \la mare distanță, fotografierii din avion și altor măsuri.DECLARAȚIE. Ministrul de externe al R.D.P. Yemen, Abdel Aziz I Al Dali, și-a încheiat vizita la Cairo. Intr-o declarație făcută pre- Isei. el a arătat că in cadrul convorbirilor cu oficialitățile egiptene a fost evidențiată dorința celor I două țări de a dezvolta și întări relațiile bilaterale. S-a hotărît. tot- ' odată, crearea unui comitet comun la nivelul miniștrilor de ex- I terne. însărcinat cu acțiuni de cooperare ne multiple planuri între Egipt și R.D.P. Yemen.EXPLOZIE. 28 de persoane și-au pierdut viața și alte 16 au fost ră- Inite ca urmare a unei explozii produse, la 26 aprilie, la centrala hidroelectrică de Ia Wujiangdu, provincia Guizhou. Potrivit infor- I mafiilor oficiale, accidentul s-a produs în momentul în care un exploziv, utilizat pentru înlătura- . rea stîncilor de lingă barajul hidrocentralei, a explodat pe neaș- I teptate.I REPRESALII. Guvernul sud-co- | reean a decis închiderea Institutului Pedagogic din Seul pentru o I perioadă nedeterminată ca măsură de represalii împotriva, acțiunilor studențești. De 40 de zile studenții au organizat demonstrații și acți- I uni de protest în favoarea demo- | cratizării învățămîntului universitar și împotriva corupției ce dom- Inește în universitățile sud-coreene.EXPEDIȚIA formată din exploratori polari din șapte țări, care, I pornind de pe teritoriul Canadei, intenționează să ajungă pe jos la Polul Nord, a parcurs pînă în I prezent peste 450 de mile.Legătura prin radio cu expediția a fost restabilită, și astfel un avion a I putut parașuta în locul unde seaflă exploratorii alimente și alte materiale de primă necesitate. La I începutul periplului temperaturaaerului a fost de minus 50 de grade Celsius, iar în prezent ea oscilează ■ în jurul a minus 15 grade.
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