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Imogine de lo standul de probe pentru instalații de foraj ol întreprinderii 
„1 Moi" Ploiești

Județele Călărași, 
Constanța și Giurgiu 
au încheiat secerișul 

orzului
Lucrătorii ogoarelor călărășene ra

portează încheierea recoltării orzului 
de pe cele 24 618 hectare semănata 
cu această cultură și depozitarea în
tregii producții. Acționînd cu răs
pundere, ei iși concentrează efortu
rile pentru încheierea in cel mai 
scurt timp a insămințării culturilor 
duble. Acum, toate mijloacele tehni
ce constituite în tabere de vară sint 
deplasate la marginea lanurilor de 
griu, deoarece in următoarele zile 
va începe recoltarea acestei culturi.

Și în județul Constanța s-a înche
iat recoltarea orzului de pe întreaga 
suprafață ocupată cu această cultură.

Se lucrează în continuare. în ritm 
susținut, la balotarea paielor, elibe
rarea terenurilor, pregătirea patului 
germinativ si la insămîntarea cultu
rilor duble. Pină în prezent, pe an
samblul județului au fost semănate 
culturi duble pe circa 16 000 ha. ceea 
ce reprezintă mai mult de jumătate 
din prevederile pentru actuala cam
panie.

Acționînd cu forte sporite pentru 
recoltarea orzului, oamenii muncii de 
pe ogoarele județului Giurgiu au 
reușit să Încheie, vineri, această im
portantă lucrare. în prezent in toa.te 
unitățile agricole se depun eforturi 
susținute pentru eliberarea terenului 
si insămîntarea culturilor duble.Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a avut loc, vineri, 
20 iunie, ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

în prima parte a ședinței au fost supuse 
dezbaterii și aprobării Comitetului Politic 
Executiv o serie de documente privind dez
voltarea economico-socială a țării în actua
lul cincinal și perfecționarea in continuare 
a activității în acest domeniu. Comitetul Po
litic Executiv a subliniat importanța deose
bită a acestor documente, elaborate sub în
drumarea permanentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și a dat — și cu acest 
prilej — o înaltă apreciere contribuției esen
țiale a secretarului general al partidului la 
stabilirea și fundamentarea planului și pro
gramelor de dezvoltare economico-socială a 
țării, la mobilizarea și stimularea tuturor 
energiilor și forțelor creatoare ale națiunii 
in vederea îndeplinirii in condiții' cit mai 
bune a prevederilor actualului cincinal, a 
ridicării patriei pe noi trepte de progres și 
civilizație, a transpunerii neabătute in viață 
a Programului de edificare a societății so
cialiste și comuniste pe pămintul României.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
PROGRAMUL PRIVIND ÎNFĂPTUIREA 
OBIECTIVELOR STABILITE DE CON
GRESUL AL XIII-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN PENTRU DEZVOL
TAREA INTENSIVĂ A ECONOMIEI NA
ȚIONALE ÎN PERIOADA 1986—1990. S-a 
apreciat că programele de măsuri — pe 
ramuri, ministere, centrale și intreprinderi 
— privind perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, elaborate din inițiativa 
secretarului general al partidului, asigură 
accentuarea laturilor calitative ale creșterii 
economice, -dezvoltarea intensivă a industriei, 
agriculturii, a tuturor ramurilor și sectoare
lor de activitate, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, mobilizarea mai 
puternică a resurselor existente, sporirea 
continuă a eficienței, amplificarea partici
pării țării noastre la circuitul economic 
mondial.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, de 
asemenea, PROGRAMUL PRIVIND PER
FECȚIONAREA SISTEMULUI DE FINAN
ȚARE ȘI CREDITARE A ACTIVITĂȚILOR 
ECONOMICE ȘI A NORMATIVELOR ECO- 
NOMICO-FINANCIARE. A fost relevat fap
tul că prin măsurile stabilite se asigură în
tărirea ordinii și răspunderii in acest im
portant sector de activitate, gospodărirea cu 
înaltă eficiență a tuturor resurselor mate
riale, de muncă și bănești, aplicarea cu 
bune rezultate a noului mecanism econo- 
mico-financiar și obținerea, pe această 
bază, a undr rezultate economice superioare, 
creșterea rentabilității și a beneficiilor care 
să ducă atit la sporirea contribuției unită
ților productive la constituirea fondurilor 
generale ale societății, cit și a mijloacelor 
necesare autofinanțării întregii activități.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
PROIECTUL PLANULUI NAȚIONAL UNIC 
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIA- 
LĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
ÎN CINCINALUL 1986—1990, apreciind că, 
prin prevederile și orientările sale, proiectul 
de plan asigură. în spiritul orientărilor și 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al parti
dului, o mai puternică mobilizare a resurse
lor materiale și umane ale țării, a posibili
tăților sporite de care dispune economia na
țională, prin trecerea cu hotărîre la o dez
voltare economică intensivă, la creșterea efi
cienței în toate domeniile de activitate, la 
realizarea unei calități noi, superioare, a 
muncii și vieții întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a analizat, tot
odată, PROIECTUL PLANULUI DE DEZ
VOLTARE A AGRICULTURII ȘI INDUS
TRIEI ALIMENTARE PE PERIOADA 
1986—1990, care asigură înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare, punerea deplină 
în valoare a tuturor rezervelor de creștere 
a producției vegetale și animale, in vederea 
satisfacerii in condiții cît mai bune a cerin
țelor de consum ale populației, a altor nevoi 
ale economiei naționale, ridicării neîn
trerupte a bunăstării întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat in 
unanimitate toate aceste documente și a ho- 
tărit ca acestea, cu îmbunătățirile propuse 
in cadrul ședinței, să fie supuse dezbaterii 
Plenarei Comitetului Central al partidului 
și, apoi. Marii Adunări Naționale.

In continuare. Comitetul Politic Executiv 
a examinat RĂPQRTUL CU PRIVIRE LA 
APLICAREA PREVEDERILOR LEGII SIS
TEMATIZĂRII TERITORIULUI ȘI LOCA
LITĂȚILOR URBANE ȘI RURALE și a sta
bilit măsuri pentru o mai bună organizare 
și sistematizare a tuturor așezărilor, valori
ficarea integrală și cu eficiență maximă a 
suprafețelor construibile, atit la sate cit și Ia 
orașe, in vederea eliminării oricăror forme 
de risipă de terenuri agricole și a disponibi
lizării, pe această cale, a unor importante su
prafețe ce vor fi folosite în scopul dezvoltă
rii producției agricole.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a prezentat o INFOR
MARE ÎN LEGĂTURĂ CU LUCRĂRILE 
CONSFĂTUIRII COMITETULUI POLITIC 
CONSULTATIV AL STATELOR PARTI
CIPANTE LA TRATATUL DE LA VAR
ȘOVIA, CARE S-A DESFĂȘURAT LA 
BUDAPESTA, ÎN ZILELE DE 10—11 IU
NIE 1986.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in cadrul consfă
tuirii, contribuției sale la elaborarea docu
mentelor adoptate, modului strălucit in 
care conducătorul partidului și statului a 
prezentat poziția României în problemele 
deosebit de importante discutate, subliniind 
că aceasta este in deplină concordantă cu 
hotărîrile stabilite de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. și corespunde întru totul năzuin
țelor supreme ale poporului român de pace 
și progres, de a trăi intr-o lume fără arme 
și fără războaie, într-un climat de înțele
gere și cooperare rodnică între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, în 
unanimitate, documentele adoptate in ca
drul Consfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, apreciind că acestea dau o 
largă perspectivă luptei pentru pace, de
zarmare și colaborare internațională. A fost 
subliniată însemnătatea deosebită a Apelu
lui adoptat de statele participante la Trata
tul de la Varșovia cu privire la un program 
de reducere a forțelor armate și arma
mentelor convenționale în Europa. S-a 
apreciat că realizarea reducerii cu 25 
la sută, pînă în 1990, a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare va permite 
să se treacă, in continuare, la noi măsuri, 
astfel incit, pînă în anul 2000, acestea să 
fie reduse cu cel puțin 50 la sută. Pe a- 
ceastă cale, a reducerii trupelor și arma
mentelor convenționale, a cheltuielilor mili
tare, se vor putea dezvolta încrederea și 
colaborarea pașnică, se vor elibera uriașe 
mijloace materiale, financiare și umane, 
care să fie folosite în direcția asigurării 
progresului economic și social, ridicării 
bunăstării generale a tuturor popoarelor. 
S-a subliniat că, în actuala situație interna
țională, ce continuă Să fie deosebit de gra
vă, trebuie făcut totul pentru a se trece la 
o abordare complexă a problemelor dezar
mării, la înfăptuirea unui program general 
de dezarmare, care, avind in centrul său de
zarmarea nucleară, să cuprindă și măsuri de 
reducere a armamentelor convenționale, 
precum și alte măsuri care să ducă la dez
voltarea procesului de dezarmare, la înlă
turarea pericolului de război.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
realizarea acestui ansamblu de măsuri im
pune activizarea și folosirea cît mai efi
cientă a forurilor de,negociere existente și 
in mod deosebit impulsionarea desfășură
rii cu succes a* Conferinței de la Stockholm, 
consacrată întăririi încrederii și colaborării 
și pentru dezarmare ,in Europa, precum și 
a negocierilor de la Viena, in vederea ajun
gerii. cit mai curind posibil, la un acord co
respunzător privind reducerea armamente
lor și efectivelor militare in centrul Europei. 
România este hotărită să contribuie activ

la desfășurarea cu bune rezultate a acestor 
conferințe, convinsă că încheierea lor cu 
succes va avea o mare însemnătate pentru 
politica de dezarmare și destindere în Eu
ropa și în lume.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, 
totodată, necesitatea ca, fără a neglija pro
blemele păcii și securității lor, țările socia
liste să se concentreze mai mult în direcția 
dezvoltării colaborării economice dintre ele, 
a soluționării cu forțe unite a problemelor 
pe care le ridică mersul înainte al con
strucției noii orinduiri.

Aprobînd întru totul activitatea desfășura
tă de delegația română la consfătuirea de la 
Budapesta, Comitetul Politic Executiv a sta
bilit să se treacă neîntîrziat la măsuri și ac
țiuni concrete, astfel ca România să-și aducă 
întreaga contribuție la înfăptuirea progra
mului de dezarmare adoptat, la eforturile ge
nerale pentru oprirea cursei înarmărilor și 
înlăturarea pericolului de război, pentru în
tărirea colaborării și destinderii, înțelegerii 
și păcii între toate națiunile.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut O INFORMARE 
CU PRIVIRE LA VIZITA EFECTUATĂ ÎN 
ȚARA NOASTRĂ DE AMIN GEMAYEL, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII LIBANEZE.

Comitetul Politic Executiv a aprobat re
zultatele convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Amin Gemayel, desfă
șurate într-o atmosferă de cordialitate și în
țelegere reciprocă, apreciind că ele repre
zintă o contribuție importantă la promo
varea relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, la dezvoltarea, in con
tinuare, a conlucrării bilaterale — pe plan 
economic, tehnico-științific și cultural — in 
folosul și spre binele ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii in lume.

A fost subliniată semnificația schimbului 
de vederi efectuat de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Amin Gemayel in pro
bleme internaționale actuale. îndeosebi in 
legătură cu situația din Orientul Mijlociu.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere poziției consecvente reafirmate, 
și cu acest prilej, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la căile și mij
loacele de soluționare globală, pe cale poli
tică, a situației din Orientul Mijlociu, de 
instaurare a unei .păci trainice și juste în 
această regiune, pe baza retragerii Israe
lului din teritoriile ocupate în urma războ
iului din 1967. a reglementării problemei 
poporului palestinian, prin recunoașterea 
drepturilor sale naționale — inclusiv a 
dreptului Ia autodeterminare și la crearea 
unui stat propriu, independent — a asigu
rării securității, independenței și integrității 
tuturor statelor din această regiune. în acest 
context, a fost relevată importanța convo
cării unei conferințe internaționale de pace 
în Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U., cu 
participarea tuturor țărilor și părților inte
resate, inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — singurul reprezentant 
legitim al poporului palestinian — a Uniu
nii Sovietice și a Statelor Unite ale Ame- 
ricii, ca și a altor state care pot aduce o 
contribuție pozitivă la reglementarea situa
ției din regiune.

A fost reliefată necesitatea intensificării 
eforturilor de a se ajunge cit mai rapid la 
depășirea actualei situații din Liban, pen
tru retragerea totală și imediată a forțelor 
israeliene de pe teritoriul libanez, pentru a 
se pune capăt oricărui amestec in treburile 
interne ale acestei țări, pentru a se găsi 
calea care să ducă la o largă reconciliere 
națională a tuturor forțelor politice, pentru 
asigurarea unității poporului libanez, în
tărirea independenței și libertății sale.

S-a evidențiat hotărirea României și 
Libanului de a intensifica conlucrarea pe 
arena internațională, in vederea soluționării 
constructive â marilor probleme ce con
fruntă omenirea, a înfăptuirii idealurilor de 
pace, libertate, independență și progres ale 
tuturor popoarelor.

în cadrul ședinței. Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat, de asemenea, probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

CULTURILE DUBLE - iNSĂMiNȚATE NElNTlRZIAT,
în condiții de calitate ireproșabilă!

Potrivii programului privind des
fășurarea campaniei agricole de 
vară, după recoltarea cerealelor 
păioase urmează să se insăfnînțeze 
culturi duble pe 1,9 milioane hec
tare, din care 400 0P0 hectare cu 
porumb pentru boabe. însămînțarea 
în termene scurte și la un înalt 
nivel calitativ a tuturor suprafețe
lor prevăzute constituie o sarcină 
economică de mare răspundere, care 
trebuie îndeplinită exemplar în toate 
unitățile agricole, in toate jude
țele. Și aceasta deoarece pe această 
cale, așa cum a demonstrat experi
ența unităților agricole fruntașe, pot 
fi obținute cantități suplimentare 
de porumb boabe, legume, furaje și 
alte produse de mare însemnătate 
pentru economia națională.

Pentru ca porumbul și alte plante 
din cultura a doua să ajungă la ma
turitate și să asigure recolte cores
punzătoare este necesar ca, la insă- 
mînțări, solul să aibă umiditate su
ficientă incolțirii semințelor, iar 
pe parcursul vegetației să existe 
temperaturile necesare creșterii și 
dezvoltării plantelor. Ambele cerințe 
sint întrunite : solul are umiditate 
suficientă, iar faptul că secerișul 
orzului a început in acest an în cele 
mai multe unități cu 8—10 zile mai 
devreme creează condiții ca toate 
culturile să ajungă la maturitate, 
să rodească. Important este ca in 
toate unitățile agricole aceste con
diții să fie folosite din-plin,-ceea ce 
presupune ca însămînțarea culturilor 
duble să se tacă imediat după sece
riș. respectîndu-se întocmai prevede
rile cuprinse in tehnologii. Experiența 
a numeroase unități agricole a de
monstrat că prin Îndeplinirea aces
tor cerințe au fost realizate pro
ducții mari, care au răsplătit din

plin eforturile depuse. Rezultatele 
nesatisfăcătoare ale unor unități 
agricole la culturile duble au cauze 
bine cunoscute. în aceste ca
zuri. culturile au fost însămin- 
țâte la intervale mari după re
coltarea cerealelor păioase, iar lu
crările de îngrijire au fost negli
jate. Specialiștii apreciază că la 
24—48 de' ore după seceriș tere
nul trebuie pregătit și insămînțat. 
Această cerință decurge tocmai din 
condițiile climatice din această pe
rioadă. înainte de recoltare, cerea
lele păioase umbresc . pămintul și, 
deci, împiedică evaporarea apei. 
După seceriș, pămintul rămîne ex
pus razelor fierbinți ale soarelui 
care-1 usucă foarte repede. Dacă 
pregătirea terenului și. semănatul se 
fac intr-un termen scurt, umezeala 
se conservă in sol, semințele încol
țesc repede, iar plantele se dez
voltă in condiții normale, lată de 
ce fiecare zi ciștigată acum la 
semănat asigură un spor substanțial 
de producție, după cum întârzierile 
sint de natură să diminueze recolta.

In numeroase unități agricole toate 
lucrările se execută in flux con
tinuu : seceriș, eliberarea de paie a 
terenurilor, pregătirea patului ger
minativ și semănat. Ca atare au 
fost insămințate suprafețe aprecia
bile cu porumb pentru boabe și alte 
culturi, lucrările fiind mai avansate 
în județele Constanța, Brăila, Călă- 
.rași. Timiș ele. în alte unități 
'agricole s-au creat decalaje mari 
intre suprafețele recoltate și cele 
insămințate cu culturi duble. Pe 
ansamblul țării, pînă in seara zilei 
de 19 iunie,, recolta de orz a fost 
strinsă de pe 319 591 hectare, însă 
suprafețele insămințate cu diferite

culturi duble nu însumează decît 
121 633 hectare. Avînd în Vedere că 
porumbul pentru boabe și alte cul
turi se seamănă după orz, intirzie- 
riie semnalate la executarea acestei 
lucrări nu au nici o justificare. In 
județul Dolj, pînă. la data amintită, 
orzul a fost strîns de pe 20 245 hec
tare, dar au fost insămințate cu 
culturi duble doar 2 729 hectare. 
Decalaje apreciabile între seceriș și 
însămînțarea culturilor duble se 
înregistrează și in județele Teleor
man, Giurgiu, Mehedinți, amintind 
doar citeva din cele in care sece
rișul orzului este in stadiu avansat. 
Cauzele acestei situații sînt, in ge
neral, cunoscute. în multe unități 
agricole din județele amintite, tere
nurile nu au fost eliberate operativ 
de paie, ceea ce a împiedicat pe 
mecanizatori să pregătească solul 
și să insămințeze. Iată de ce 
cadrele de conducere și specialiștii 
din unități au datoria să acționeze 
energic in vederea eliberării neîn- 
tirziate a terenurilor de resturi ve
getale. folosindu-se în acest scop 
presele de balotat, tîrîșurile. căru
țele, orice alte mijloace, astfel in
cit imediat să se poată trece la 
pregătirea terenului și semănat.

Organele și organizațiile de partid, 
organele agricole și conducerile uni
tăților agricole au datoria să ia 
măsuri ferme pentru ca insămînta
rea culturilor duble să se facă 
imediat după secerișul cerealelor 
păioase și cu cea mai mare răspun
dere pentru calitatea lucrărilor. Pe 
această cale vor fi obținute produc
ții suplimentare de porumb, legume, 
furaje și alte produse, ceea ce este 
in interesul economiei naționale, al 
fiecărei unități agricole.

Au îndeplinit pianul

pe primul semestru

al anului

32 de unități economice 
din județul Prahova

Tot mai multe colective mun
citorești din Prahova, aplicind 
cu consecvență in producție 
tehnologii noi și modernizate 
de mare eficiență, organizind 
mai bine fluxurile de fabricație, 
întărind ordinea și disciplina 
in secții și ateliere, reușesc 
șă-și îndeplinească sarcinile de 
plan inainte de vreme. Pînă 
acum au atins cota finală de 
îndeplinire a planului produe- 
ției-marfă industrială pe pri
mul semestru al acestui an 32 
de unități economice. Avansul 
de timp ciștigat, permite mun
citorilor, maiștrilor și ingineri
lor din unitățile respective să 
producă suplimentar cărbune 
energetic, petrol, utilaj petro
lier și tehnologic, materiale re
fractare. pompe de injecție, 
mașini-unelte și alte produse 
in valoare de peste 300 milioane 
lei. (Constantin Câpraru, cores
pondentul „Scânteii").

30 de unități economice 
din județul Buzău

Hotăriți să transpună in prac
tică prin exemplare fapte de 
muncă indicațiile și orientările 
secretarului general al partidu
lui. oamenii muncii din indus
tria județului Buzău obțin re
zultate remarcabile in între
cerea socialistă ce..se ..desfășoară 
pentru indeplinirea planului și 
a programului suplimentar de 
producție pe 1986. Ca urmare a 
mai bunei organizări a'activi
tății, folosirii la întreaga capa
citate a utilajelor din dotare, 
valorificării superioare a mate
riilor prime și materialelor, co
lectivele din 30 de unități eco
nomice și-au îndeplinit ipainte 
de termen planul la prod’ucția- 
marîă industrială pe primul se
mestru din acest, an. Avansul' 
de timp ciștigat permite acestor 
harnice colective, intre care se 
numără cele de la Schela de 
producție petrolieră Berea, în
treprinderea de utilaj metalur
gic. Antrepriza de construcții 
hidrotehnice Siriu. fabricile de 
nutrețuri combinate de'la Rim- 
nicu Sărat și Săheteni.. Filatura 
de lină pieptănată, să reali
zeze și să; livreze suplimentar, 
pină la finele lunii, produse de 
mare utilitate economiei națio
nale în valoare de peste 150 mi
lioane lei, obținute in cea mai 
mare parte pe seama creșterii 
productivității muncii. (Stelian 
Chlper, corespondentul „Scin- 
teii").

Dialectica noului in tehnică
Un domeniu fascinant al lumii 

moderne, al timpului plin de nou
tăți, de transformări revoluționare 
pe care-1 trăim il constituie, fără 
îndoială, industriile electrotehnică 
și electronică. Ei bine, tocmai pen
tru aceste industrii „de virf" pro
duce tot felul de utilaje colectivul 
întreprinderii ‘ „Electrotimiș" din 
Timișoara. Să te mărginești a a- 
firma 'că totul este aici tulburător 
de nou ar însemna, parcă, prea 
puțin față de ceea ce intilnești la 
tot pasul, incepînd cu fabricarea 
complicatelor mașini automate și 
terminind cu cea a roboților in
dustriali.

Am cunoscut în această unitate 
industrială adevărați „vrăjitori" ai 
tehnicii noi. Da, chiar la acest cu- 
vint, cu rezonanțe din Evul Mediu, 
ne-am gîndit atunci cind lăcătușul 
de. mecanică fină Ilie Pacălău ne-a 
demonstrat că doar intr-un singur 
pumn poate cuprinde neînchipuit 
de mulți kilometri de sîrmă de 
wolfram, sau cînd colegul său Ioan 
Voicu ne-a desfășurat in fața pri
virilor un invizibil, absolut invi
zibil fir din același material. Cum 
să deslușești cu. ochiul liber 15 mi
croni ? Aceasta e performanța „de 
finețe" a noii mașini de trefilat 
wolfram, realizată in premieră de 

■întreprinderea timișoreană.
Nu facem decit doi pași și ia- 

tă-ne in fața unei alte „minuni" a 
tehnicii de virf. Ni se spune că 
doar o singură firmă din Europa 
mai reușește să realizeze o ase
menea mașină de debitat cuarț, 
dar, totodată, că soluțiile tehnice 
ale,.utilajului timișorean constituie 
premiere absolute pe plan mon
dial. Mașina a fost testată 1200 de 
ore. fără întrerupere, și acum mai 
mulți muncitori dotați cu tot felul 
de instrumente și aparate fac ulti
mele reglaje ale sistemelor hidra
ulice și; electronice.

Facem cunoștință. Muncitorii se 
numesc inginer Radu Soroceanu, 
inginep,’Mihai Mutu, subinginer 
loan Popa", inginer Comeliu Pa
triciu. Ii vedem continuîndu-și 
munca. înarmați cu complicatele 
lor unelte și ne gindim cît de mul
tă dreptate are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cînd afirmă că 
este necesar să privim clasa mun
citoare într-o concepție mai largă, 
cuprinzind și intelectualitatea. în
deosebi’ cea tehnică, care reprezin
tă o parte însemnată, mai avansa
tă din punct de vedere științific și 
tehnic, a clasei muncitoare. Este o 
viziune realistă, modernă, revolu
ționară^de mare noutate și pro
funzime, pe care o confirmă cu 
atita pregnanță viața, pe care o 
atestă chiar și munca celor aflați 
aici, într-o hală de producție, de 
la „Electrotimiș".

Este vorba despre o muncă des
fășurată nu doar în aceste 1 200 de 
ore de probe finale, ci și în multe 
alte zeci de mii de ore de studiu, 
de concepție, de Încercări și de ac
tivitate practică pe care le-a cerut

realizarea premierei lor mondiale. 
O adevărată bijuterie a gindirii 
tehnice avansate și a iscusinței 1 
Tocmai de aceea aveau șă ne ulu
iască cele spuse de unul dintre 
acești muncitori, tinărul inginer 
comunist Viorel Nani :

— Zecile de mii de ore de mun
că nu au drept rezultat doar ma
șina aceasta ultramodernă, ci — 
oricit ar părea de contradictoriu 
— și ideea că ea este deja... veche.

r— Cum se poate ? !
— Asta-i dialectica noului, a 

muncii, a cercetării, e imperativul 
nostru interior. Doar sintem un 
partid de revoluționari. Privim 
mereu înainte. Ideea naște o altă 
idee. Așa ne-am dat seama că pre
miera noastră tehnică se bazează, 
totuși, la dispozitivul de tăiere, pe 
străvechiul principiu al gaterului...
- Și ?...
— Vom realiza foarte curind încă 

o premieră, care de data aceasta se 
va bizui pe ultrasunete.

— Avem de-a face cu un ritm 
extraordinar al înnoirilor, cu o si
tuație de excepție.

— De excepție ? Nicidecum. 
Răspunzind in cadrul comitetului 
de partid de ceea ce am putea de
numi strategia noului» în tehnica 
întreprinderii noastre, vă ofer 
citeva date edificatoare : in peri
oada 1973—1983, adică intr-un de
ceniu, am avut 14 brevete de in
venții și 95 inovații ; în ’84 — 24 
propuneri de invenții și 77 inova
ții ; in ’85 — 24 cereri de brevet și 
112 inovații ; anul acesta, pe baza 
realității, pot afirma că vom de
păși 200 de propuneri de invenții 
și inovații. '

— Am putea spune că, într-ade- 
văr. noul se află aici la el acasă.

— Aceasta deoarece lupta pentru 
nou in tehnică reprezintă starea 
noastră de spirit revoluționară. 
Este atmosfera obișnuită de lucru 
a întregului colectiv.

Ne despărțim de minunății oa
meni de la „Electrotimiș" cu gin- 
dul că. in extraordinara lor luptă 

, pentru promovarea noului, aici, 
chemarea vibrantă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. care arăta 
in cuvin tarea ținută la adunarea 
solemnă organizată cu nrileiul ani
versării a 65 de ani de .la făurirea 
Partidului Comunist Român, că a fi 
revoluționar înseamnă să acționezi 
pentru realizarea si introducerea de 
noi tehnologii. pentru ridicarea 
nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor. astfel incit ele să fie com
petitive si comparabile cu cele mai 
bune produse similare realizate pe 
plan mondial, are o puternică re
zonantă în conștiințe, se desăvir- 
sește în superbul efort creator al 
celor care, nu prin vorbe si decla
rații. ci prin faptele lor de zi cu 
zi dovedesc că acționează ca ade- 
vărati comuniști si revoluționari.

Gh. ATANASIU
Cezar IOANA
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Acțiune temeinic organizată, 
eficientă - acolo unde se hotărăște producția

Locul desfășurării
O bijuterie a marii și modernei 

platforme industriale din lași : În
treprinderea de mașini-agrcgat și 
mașini-unelte speciale. O adevărată 
culme a inventivității, a inteligen
tei tehnice românești, larg deschisă 
schimbului de valori și vizind per
formanțele de nivel mondial. Tot
odată, o Întreprindere cu profil unic 
in România : aici se produc numai 
prototipuri, se realizează numai și 
numai unicate necesare pentru în
treaga economie națională.

— Sintem, de fapt, o fabrică a... 
premierelor, ne deslușește ing. Con
stantin (Lățea, directorul unității. In 
fiecare lună realizăm cite cinci-șase 
asemenea premiere tehnice, adică 
utilaje complexe destinate unor ra
muri ale industriei țării, cum sînt 
electrotehnica, mineritul, construcția 
de mașini, precum și exportului, care 
reprezintă peste 50 la sută din pro
ducția noastră. Spre a realiza pen
tru partenerii interni și externi uni
catele comandate, dintre care unele 
..la temă“, ne-am creat un compar
timent propriu de cercetare și pro
iectare capabil să rezolve orice ce
rință, orieit ar fi de pretențioasă.

— Așadar, acesta este locul desfă
șurării acțiunii întreprinse de către 
Secretariatul Comitetului județean 
de partid lași...

— Mai bine zis. unul dintre locuri, 
deoarece, pină ta urmă, aria de cu
prindere s-a extins asupra tuturor 
întreprinderilor din județ. Tocmai 
de aceea, eu, avind și calitatea de 
membru al comitetului județean de 
partid, mă bucur că întreprinderea 
noastră a fost aleasă drept stație- 
pilot a acțiunii și gazdă a ședinței 
de secretariat. Modul in care s-a 
procedat este o expresie a unui stil 
de muncp dinamic, operativ, îndrep
tat cu fața spre producție, spre ne
ajunsurile existente și spre cerințele 
dezvoltării. Dealtminteri. este deose
bit de edificatoare in această privin
ță împrejurarea că primul-secretar 
al comitetului județean de partid a 
tras concluziile ședinței de secreta
riat chiar aici, în hala de producție 
de la montaj, îh fața acestor mașini 
și utilaje pe care s-a făcut concret 
demonstrația eficienței.

Obiectivele
Au fost stabilite în funcție de două 

constatări de fond asupra desfășu
rării procesului de producție din 
unele Întreprinderi ieșene. Ce evi

Noul centru civic al municipiului Miercurea-Ciuc foto : E. Dichiseanu

dențiază aceste constatări 1 în pri
mul rind faptul că la unele locuri de 
muncă, datorită neglijenței sau ne- 
științei, nu sint folosite toate acce
soriile din dotarea mașinilor. Aceas
ta înseamnă că. in mod constant, 
mașinile nu lucrează cu întregul lor 
potențial, nu obțin performanțele 
pentru care au fost fabricate. în al 
doilea rind —'și aceasta privește in 
mod deosebit o întreprindere con
structoare de mașini cum este cea 
la care ne referim — faptul că mo
dernizarea mașinilor, precum și i 
sculelor cu care acestea sint înzes
trate constituie o sursă inepuizabilă 
a creșterii productivității muncii și 
a reducerii consumurilor.

La ședința de secretariat, desfășu
rată in modernul cadru de produc
ție al tinerei întreprinderi ieșene, au 

participat secretari ai comitetelor de 
partid și directori ai principalelor 
întreprinderi din oraș și județ, ac
tiviști de partid. TÎnărul inginer 
Virgil I.conte, șeful compartimentu
lui de organizare a producției și a 
muncii din unitate, a prezentat în 
fața pârtiei panților argumente rezul
tate din calcule precise :

— Desfășurindu-ne munca in spi
ritul unei hotârîri a biroului comi
tetului județean de partid, care ne-a 
analizat activitatea, am organizat o 
profundă acțiune de modernizare, de 
ridicare a tuturor parametrilor teh
nici. Au fost definite două direcții 
precise de acțiune : 1) deoarece ma
șinile noastre pot „purta" mai multe 
scule decît eele cu care le înzestrăm 
în mod obișnuit, trebuie ca încă din 
proiectare să le dotăm mult mai 
bine. 2) Această dotare să se facă cu 
unelte moderne, de performanță, 
cum sînt sculele combinate — care 
asigură executarea simultană a mai 
multor operații — sau sculele arma
te — care permit regimuri intensive 
de lucru.

Demonstrațiile au fost făcute pe 
loc. Dar pînă să se ajungă la aceste 
demonstrații a fost nevoie de un 
uriaș efort de creație.

Este momentul în care se cere să 
înfățișăm forțele ce au fost angre
nate in realizarea acțiunii, este mo
mentul în care trebuie să punem in 
evidență...

Participarea...
— Aș putea spune că întregul nos

tru colectiv a contribuit la procesul 
profund, nou, revoluționar de mo
dernizare a mașinilor, de dotare a 
lor cu scule perfecționate, afirmă 
maistrul mecanic Constantin Răuț. 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere. Este una dintre sarci
nile puse’ in fața noastră de iubi
tul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care, intilnindu-se 
cu noi în cadrul vizitei de lucru din 
toamna anului trecut, ne-a indicat 
să ne concentrăm preocupările pen
tru dobindirea unor înalte perfor
manțe. în marele efort de creație 
care a urmat, organizațiile de partid 
au mobilizat toate cadrele tehnico- 
inginerești, toți specialiștii, maiștrii.

practic toți muncitorii care — dato
rită caracterului de prototip al pro
ducției noastre — au un grad de 
pregătire deosebit de ridicat.

în moderna hală de montaj a în
treprinderii găsim numeroase argu
mente faptice in susținerea acestor 
afirmații.

— în fiecare zi ne întîlnim cu pro
bleme tehnice noi pe care trebuie să 
l,c rezolvăm din mers, ne arată Gelu 
Băliniștcanu, secretarul organizației 
de partid de aici. Aceasta ne deter
mină să ne pregătim continuu. Iată, 
eu. ca electrician, pentru a rezolva 
problemele concrete ale producției a 
trebuit să mă pregătesc și în dome
niile deosebit de dificile ale hidrau
licii și mecanicii. Astfel, am reușit 
să proiectez și să execut partea de 
acționare electrică a unui complicat 
sistem de transfer care la probe a 
dat rezultate bune. Numeroși alți 
muncitori participă nemijlocit la ac
tivitatea de creație tehnică.

— Desigur, această activitate con
stituie o preocupare de prim ordin a 
organizației de partid.

— Aș putea pune in evidență mul
te aspecte care să ilustreze această 
preocupare, incepînd cu tematica și 
modul de desfășurare a adunărilor 
generale și terminînd cu munca de 
la om la om. Mă voi mărgini să vă 
arăt că — o dată cu însușirea unor 
temeinice cunoștințe politico-ideolo- 
gice — noi ii îndrumăm pe cei care 
se pregătesc să devină membri ai 

partidului și către o eficientă acti
vitate de creație tehnică. Astfel, 
muncitorii Constantin Cojocaru. lă
cătuș, și Constantin Sucilă, electri
cian. pe care i-am primit anul aces
ta în organizația noastră de partid, 
au contribuit la realizarea unei linii 
automate de montaj destinate expor
tului. Menționez in mod deosebit 
faptul că ei nu s-au limitat să facă 
instalația electrică, ei că au „îndrăz
nit" să aducă îmbunătățiri proiectu
lui inițial al acestei instalații. in|ă- 
turind unele neconcordanțe care cu 
greu ar fi putut fi prevăzute înain
tea execuției.

— Așadar, o atitudine exigentă, 
novatoare...

— Adică, o atitudine revoluționa
ră, așa cum cerem din partea tutu
ror membrilor organizației noastre 
de partid, pentru care sarcinile reie
șite din ședința de secretariat, des
fășurată aici, la noi, au creat un vast 
cimp de acțiune.

Rezultatele
— Reluind discuția noastră, tova

rășe Constantin Gâlea, am dori să 
punem in evidență citeva din efec
tele acțiunii întreprinse.

— Aceste efecte sînt cit se poate 
de concrete. Aș porni de la simplu 
la complicat, iată, înlocuirea unei 
scule inadecvate, adică a așa-numitu- 
lui „cuțit zburător", cu o freză mo
dernă reduce timpul de prelucrare 
cu 81 la sută și consumul energetic 
cu 52 la sută. Mergind mai departe, 
montarea la o mașină a patru freze 
.pe aceftși dorn, duce la creșterea 
productivității muncii de șase ori...

— De șase ori ? !
— Da. deoarece pe lingă executa

rea simultană a așchierii se reduce 
timpul de reglare și se elimină cel 
de deplasare a piesei. Performanțe 
și mai mari se obțin la noua mașină 
cu antraxe reglabile. Printr-un sis
tem complex de acționare această 
mașină dă simultan 24 de găuri, ob- 
ținindu-se o creștere a productivită
ții muncii de 20 de ori. Menționez 
că toate acestea nu sînt deziderate, 
ci realizări efective.

— ...ce confirmă pe deplin premisa 
de la care s-a pornit, și anume aceea 
că modernizarea mașinilor și a Scu
lelor constituie o sursă inepuizabilă 
a sporirii productivității muncii și a 
reducerii consumului.

— ...Și care pune necontenit în va
loare cel mai prețios rezultat al În
tregii noastre munci : creația.

Gh. ATANASIU 
Manole CORCACI

„Copiii fac viața mai fericită"
Am reintilnit-o pe 

mama Aneta Jitianu clin 
satul Bistrifa — Neamț 
după mai bine de trei
zeci de ani. Cum era și 
firesc, povara celor peste 
70 de ani i-a tansformai 
părul in albă maramă. 
Fața și ochii însă i-au 
rămas vioi și albaștri ca 
lumina cerului. Se ține 
dreaptă și stăpînă pe 
sine, așa cum o știam 
din anii copilăriei. O fe
meie care a trăit demnă 
și bună ca o rindunică, 
ce a știut să-și crească 
cu cea mai firească dra
goste părintească doi
sprezece copii. Unul mai 
frumos ca celălalt : 3
fete și .9 băieți.

Din vorbă in vorbă, 
mi-am amintit de o zi in 
care nimerisem, din in- 
timplare. la ora mesei. 12 
străchini și tot atitea 
linguri erau așezate pe

Mica industrie în dialog cu marele public
Expoziția a cunoscut o mare a- 

fluență de vizitatori. Mii de oa
meni. in mai puțin de o săptămină. 
Și nu curiozitatea în sine a deter
minat această participare, ci însuși 
scopul în care fuseseră invitați. A- 
cela ca. participind la prima expo
ziție a realizărilor industriei mici 
din județul Botoșani (amenajată 
intr-un modern spațiu situat in 
centrul civic al municipiului reșe
dință de județ), să-și spună păre
rea — in scris, pe chestionare anu
me pregătite — asupra gradului de 
folosință a fiecărui exponat. Sau. 
mai precis, asupra modului in care 
mica industrie a județului răspun
de propriilor lor cerințe.

Asumarea unui asemenea scop 
presupunea îndeplinirea din capul 
locului a unor obligații de către în
suși organizatorul expoziției — 
consiliul popular județean. Ceea ce 
s-a și intimplat. Inceplnd cu PUF 
zentarea întregii game de produse 
si sortimente ce se realizează , ori 
sint in faza de prototipuri in fie
care dintre sectoarele, unitățile si 
subunitățile micii industrii a ju

masa rotundă de lemn cu 
4 picioare al cărei hiat 
era alb și curat ca lacri
ma. In jur. tot atitea 
scaune mici, cu patru 
picioare pentru cei doi
sprezece copii. Pînă la 
urmă a mai apărut un 
scaun și un tacim. Pen
tru mine, in ziua aceea, 
mama Aneta gătise var
ză cu costiță. Mi s-a pă
rut. cea mai bună varză 
pe care o mîncasem pină 
atunci.

■Îmi amintesc de a- 
cest moment ori de cite 
ori mă intilnesc cu mama 
Aneta sau intru intr-o 
casă cu mulți copii. Am 
întrebat-o și acum ce-i 
fac copiii. Mi-a răspuns, 
firesc, . că toți sint la 
rosturile lor. Că are și 
nepoți. Ilie, soțul, un 
om de o cinste deosebită 
și respectat în sat, nu 
mai e. Dar i-a rămas

„bogăția cea mai mare", 
copiii și copiii lor. Am 
aflat că astăzi tovarășii 
copilăriei mele au ajuns 
oameni cu părul cărunt, 
dar de nădejde. Unii au 
și nepoți, Aurel, cel de 
al doilea, este jurist. 
Neculai și Costică sint 
profesori cu grade didac
tice, apreciați și stimați 
de colegii și elevii lor, 
llie. Ion, Dănuț șl 
Gheorghiță sint. specia
liști in alte domenii de 
activitate, făcindu-și da
toria tot așa cum au fost 
invățați de mici. Iar fe
tele, la fel. Toți au 
case noi, durate in jurul 
casei părintești, răminind 
pe mai departe oamenii 
satului. Nici unul nu 
uită o clipă de mama 
care i-a crescut cu trudă 
și i-a vegheat multe 
nopți, numărate, in luni

(fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚÂRII

dețului și terminind cu asigurarea 
de personal competent pentru a 
acorda publicului orice relație. Ac
țiune deloc simplă, intrucît șl in 
județul Botoșani industria mică a 
cunoscut in ultima perioadă o ac
centuată dezvoltare: de la o pro
ducție pe locuitor de numai 1443 
lei in anul 1980 s-a ajuns la peste 
4 000 lei in anul trecut. Sau: de la 
611 produse la 2 773 în prezent.

Ce a scos insă in evidentă expo
ziția la care ne referim? Mai mult 
decit se așteptau chiar organizato
rii. Alături de sute de sugestii con
crete pentru tot atitea produse ori 
sortimente noi. de numeroase al
tele privind îmbunătățirea celor a- 
flate in producție, vizitatorii au 
propus, totodată, și extinderea re
surselor de materii prime locale 
necesare fabricării acestora, pre
cum si modalități de perfecționare 
a legăturilor dintre unitățile pro
ducătoare și cele de desfacere.

— Cind se vor putea cumpăra 
noile produse de către cetățeni? — 
l-am întrebat pe inginerul loan 
Harnagea, coordonatorul industriei 

sau ani, pentru a-i vedea 
mari.

Diploma de „Mamă 
eroină" a însemnat pen
tru mama Aneta o re
cunoaștere de drept a 
meritelor ei, pentru că a 
știut să crească și să 
dea țării nu numai doi
sprezece copii, ci oameni 
destoinici. „Sint mindră 
de copiii mei. I-am. învă
țat să fie uniți și cin
stiți, să trăiască demn, 
din munca lor, să se în
conjoare, la riadul lor, 
de copii. Viața fără copii 
nu e viață".

„Viața fără copii nu e 
viață !“.

Frumos spus. Și, mai 
ales, atît de convingător. 
Iar această rostire apar
ține unei femei care a 
dat țării doisprezece Oa
meni.

Dumitru MANOLE

mici in cadrul consiliului popular 
județean.

— La sugestia primilor vizitatori, 
ne-a răspuns el — activitatea de 
contractare dintre unitățile produ
cătoare și cele comerciale a fost 
organizată chiar in cadrul expozi
ției. Ceea ce înseamnă că. intr-un 
timp relativ scurt, fiecare dintre 
produsele existente în expoziție se 
vor găsi și in unitățile de desface
re. Tot aici a avut loc și o serie 
de acțiuni in scopul profilării si 
specializării producției, ceea ce va 
duce la diversificarea și aprovizio
narea ritmică a comerțului, la întă
rirea legăturilor dintre unitățile in
dustriei. republicane si cele ale mi
cii industrii, avind drept efect uti
lizarea rațională a tuturor resurse
lor de materii prime. Reușita aces
tei prime expoziții de o asemenea 
anvergură in cadrul județului a în
semnat și un indemn de a o repe
ta cel puțin anual.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii*

APA-un bun al tuturor, nu al nimănui Incorectitudine cu
Efortul spre o civilizație tot mai înaltă este nemijlocit legat de do

bindirea unei mentalități superioare față de utilizarea resurseipr de ori
ce fel. Este cunoscută atenția specială pe care o acordă partidul nos
tru înrădăcinării unei atitudini tot mai chibzuite, dezvoltării spiritului 
gospodăresc, întăririi și generalizării unui adevărat simț al eficienței, 
care să excludă orice formă de risipă - de la proasta utilizare la con- 
sumism — ți să promoveze, în schimb, noi soluții, tot mai economicoase, 
mai rentabile, tot mai străbătute de grija față de interesele generale, 
actuale și de perspectivă, ale societății.

Formele risipei cunosc diferite 
Ipostaze. Una dintre ele este atitu
dinea de a considera anumite re
surse ca minore sau inepuizabile, 
care pot fi „exceptate" de la exi
gențele unei gospodăriri riguroase. 
Exemplul cel mai sugestiv il con
stituie ana. un bun care interesea
ză atît domeniile economice, cît" și 
viața zilnică a oamenilor. Ieftină- 
tatea ei, faptul că se află la înde- 
mina oricărui consumator ii fac pe 
unii să nu-și mai pună aceleași pro
bleme de spirit gospodăresc pe care 
și le pun, de pildă, fată de metal, 
cărbune sau electricitate. Puzderie 
de grădinari amatori, legumicultori 
ocazionali, destui oameni risipesc apa 
potabilă fără pic de reticentă fie Ia 
spălatul automobilelor sau udatul 
grădinilor improvizate, fie nur si 
simplu prin neint-retinerea instala
țiilor. .

Atitudini profund greșite. Oricit de 
darnică ar fi natura (cu toate că 
nici nu e foarte darnică întotdeauna), 
obținere* și transportul apei potabi
le se fac cu nu puține cheltuieli — 
de materiale, muncă, mijloace finan
ciare, energie electrică. Ce se poa
te spune de acei cetățeni care, chiar 
în nerioadele secetoase, stropesc cu 
apă potabilă — apă de băut ! — tro
tuarele, ca să aibă răcoare în ju
nii casei ? Or. a risipi apă sau 
a nu găsi cele mat eficiente for
me de folosire a ei înseamnă o cra
să risipă de asemenea materiale, de 
muncă, energie, bani. în plus, iro
sirea unor cantități de apă de că
tre unii înseamnă o diminuare a 
disponibilului pentru ceilalți.

Este și ceea ce demonstrează via
ta de zi cu zi a unor localități. Prin
tre ele — Craiova, unde se înregis
trează uneori un substanțial deficit 
de apă potabilă.

— Acest deficit nu ar trebui să 
existe — ne spune tovarășa Spe
ranța Ianculescu, director în Consi
liul Național al Apelor. Craiova are 
asigurate resursele de apă potabi
lă, dar — ca și in alte localități — 
există multă risipă.

— Cită ? Cu aproximație...
— Dacă spun 20 la sută, spun pu

țin...
în afară însă de risipa propriu- 

zșsă, mai intervine un aspect ma
jor : folosirea masivă a apei pota
bile pentru activități industriale, 
unele .justificate, altele nu. Este, de
sigur, normal să se întrebuințeze apă

le“ (300 000 mc), întreprinderea de 
prefabricate din beton (400 000 mc) 
și întreprinderea județeană de 
transport local (20 000 mc), depășire 
de consum planificat. Un calcul a- 
rată că se consumă, pe an, în sco
puri industriale, peste 15 milioane 
metri cubi de apă potabilă. Cu pri
lejul unui control, efectuat din iniția
tiva consiliului ponular. s-a dovedit 
faptul că. in 1985 comparativ cu 1983. 
consumul efectiv de apă a snorit cu 
aproape 300 la sută la întreprinderea 
județeană de transport local. Exem
plele ar putea fi continuate.

Comitetul executiv al consiliului 
popular municipal a emis, Ia 6 sep
tembrie 1985, o decizie (nr, 612) prin 
care se cerea întreprinderilor și insti
tuțiilor ca. pînă la 1 aprilie 1986,

apa necesară întreținerii zonelor 
verzi. Totodată, s-au intensificat 
măsurile de control în municipiu 
pentru ca să nu se mai folosească 
apa potabilă la spălatul mașinilor, 
la udarea zonelor verzi și la alte, 
lucrări gospodărești. Dar, în ceea ce 
privește aplicarea deciziei 612, tre
buie să șpunem că s-a făcut prea 
puțin față de cerințe și posibilitățile 
reale — ne spune tovarășul Costică 
Radovici, vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal Craiova,

într-adevăr, s-a făcut prea puțin 
dacă avem în vedere faptul că, pînă 
acum, conform aprecierilor de care 
aminteam, toate unitățile industria
le trebuiau să-și asigure din surse 
proprii necesarul de apă pentru con
sumul tehnologic. Or, din cei 28 mari

® Apă potabilă pentru „răcorit" trotuarele? • Resurse la îndemînă orlcînd nu în
seamnă resurse care pot fi neglijate • între robinetele chibzuinței și vana risipei
• 0 decizie limpede pe care unii o consideră incoloră, inodoră, deci bună de... ignorat

potabilă în industria alimentară, în 
procese tehnologice aparte, apă tra
tată în circuite închise, dar nu este 
normal să se întrebuințeze apa de 
băut — apă filtrată, purificată, adu
să, cum este cazul Craiovei. de 
la circa 150 de kilometri distanță — 
pentru... prepararea betoanelor, spă
larea cărbunelui ori evacuarea hi
draulică a cenușilor !

Tocmai avind in vedere aceste con
siderente, s-au luat, in timp, une
le măsuri de înlocuire a apei de 
robinet eu „apă brută", neprelucra
tă, din surse naturale captate lin
gă locul utilizării industriale. încă 
de la sfirșitul anului 1981, condu
cerea superioară de partid a aprobat 
o serie de măsuri propuse de Con
siliul National al Apelor, în care 
sint incluse soluții privind reducerea 
consumului industrial din rețeaua 
urbană. Așa se face că, la Craiova, 
în perioada 1982—1985, au fost dis- 
ponibilizați, din industrie pentru 
populație, aproape 10 milioane metri 
cubi apă potabilă.

Și totuși, risipa mai persistă. Uni
tățile industriale din municipiul Cra
iova au depășit in 1985 consumul de 

‘apă planificat cu 1,5 milioane metri 
cubi. Printre unitățile cu depășiri 
mai însemnate sint : combinatul 
chimic (400 000 mc), „Electrocentra-

întreaga cantitate de apă potabilă 
folosită in scopuri tehnologice să fie 
disponibîlizatâ pentru populație. în 
treacăt fie zis, această hotărire loca
lă a intervenit destul de tirziu. la 
aproape 4 ani după adoptarea măsu
rilor propuse de Consiliul Național 
al Apelor. Să spunem insă „mai 
bine mai tirziu decît niciodată" și 
să urmărim ce s-a mai intimplat, fie 
și cu întirziere. S-a prevăzut fora
rea unor puțuri de mică adincime 
în apropierea locurilor de utilizare, 
separarea rețelelor de apa potabilă 
de cea industrială, creșterea gradu
lui de recirculare, eliminarea risipei 
și reducerea normelor de consum. Ce 
s-a întreprins pină la această dată ?

— Ca urmare a măsurilor între
prinse de consiliul popular — a- 
nalize, controale, sporirea gradului 
de recirculare a apei, menținerea în 
stare bună de funcționare a insta
lațiilor și armăturilor — a răspun
derii cu care au acționat o seamă 
de unități economice, a fost posi
bilă disponibilizarea pentru popu
lație a unui anumit volum de apă. 
în plus, avind in vedere că se mai 
folosea apă potabilă pentru întreți
nerea spațiilor verzi în cartierele 
orașului, consiliul popular municipal 
a luat măsura să se Înceapă forarea a 
cel puțin 40 de puțuri care să asigure

consumatori industriali de apă po
tabilă din Craiova, doar 3 unități 
(intrepriiiderea mecanică de material 
rulant, „Frigoriferul" și baza trus
tului de construcții industriale) au 
fost debranșate de la rețea, în timp 
ce majoritatea unităților industriale 
continuă să folosească încă, în pro
cesul de producție, un mare volum 
de apă potabilă.

Exemplul cel mai serios îl oferă 
colectivul întreprinderii mecanice de 
material rulant Craiova, care iși a- 
sigură întregul necesar de apă pen
tru nevoile producției (228 (100 metri 
cubi pe an) din surse proprii. Cum 
ș-a acționat ?

— Noi am acordat acestei proble
me aceeași importanță ca și activi
tății de producție propriu-zise, a ți
nut să ne spună inginerul Nicolae 
Stanciu, directorul întreprinderii. 
Pină acum am forat trei puțuri cu 
un debit total de aproape 10 litri pe 
secundă, iar în acest an mai execu
tăm încă două astfel de puțuri. Dar 
nu numai atit : ne preocupăm per
manent de buna gospodărire a apei. 
Am executat robinete la toate locu
rile de muncă, înlocuind astfel ri
sipa, efectuăm periodic controale și 
analize, am sporit considerabil gra
dul de recirculare a apei în pro
cesul tehnologic, iar la fiecare sursă

am introdus un regim sever de eco
nomii.

Fără îndoială, rolul hotărîtor pen
tru buna gospodărire a apei, pen
tru urmărirea măsurilor stabilite în 
acest sens il au in primul rind uni
tățile județene de profil : Oficiul de 
gospodărire a apei și Direcția ape
lor — Jiu. Or. asa cum au constatat 
biroul comitetului județean de partid 
și comitetul executiv al consiliului 
popular județean, aceste unități nu 
s-au implicat cu toată răspunderea 
în asigurarea și gospodărirea apei.

— Ce măsuri concrete ați între
prins pentru creșterea gradului de 
disponibilizare a apei potabile de că
tre întreprinderile industriale ? — 
l-am întrebat pe Vasile Pleniceanu, 
directorul O.G.A- Dolj.

— Am dat anul trecut 0 amen
dă sau două Combinatului chimic 

r Craiova, dar cea mai mare vină pen
tru gospodărirea necorespunzătoare 
a apei o are Exploatarea de gospo
dărie comunală Craiova.

Fără a încuraja tendința de a a- 
runca răspunderea in „ograda veci
nului", este de reținut și partea de 
răspundere pe care o are exploata
rea de gospodărie orășenească. E.G.O. 
nu s-a îngrijit să înzestreze ne fie
care consumator industrial cu insta
lații de măsurare a consumului de 
apă ori să le înlocuiască pe cele de
fecte, fapt ce face ca în acele uni
tăți să se aprecieze consumul de apă 
în sistem pausal. deloc stimulativ 
pentru evitarea risipei.

într-adevăr, anul trecut, doar ju
mătate dintre consumatorii indus
triali au avut apometre in stare bună 
de funcționare, afirma Grigore Gi- 
dan, șeful secției apă din cadrul 
E.G.O. Craiova. Iată de ce. in aceas
tă perioadă vom finaliza mon
tarea și repararea apometrelor la 
toate cele 160 de unități economice 
din municipiu. La fel de adevărat 
este și faptul că trebuie să dovedim 
mai multă exigentă și spirit gos
podăresc in ceea ce privește modul 
de folosire a apei de către unități. 
Acțiunile noastre de control nu se 
vor mai opri doar la apometre, ci 
vom urmări, împreună cu factorii de 
răspundere din unitățile consuma
toare, cum se gospodărește apa, 
cum se acționează pentru realizarea 
surselor proprii de apă.

Era de mult timpul să se manifeste 
această exigență.

S. ANDON
Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii*
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Pe la începutul anu
lui trecut, cind se 
descoperise un lanț 
întreg de fapte necin
stite in dirijarea și 
activitatea unităților 
ie alimentație publică 
brașovene, un vizitator 
frecvent al orașului se 
„văita", jumătate în 
glumă, jumătate în se
rios : „E bine că se 
face ordine, dar exis
tă și un aspect 
nu-mi 
acum 
spor 
să-mi 
repede 
plasării, 
beam o 
Culcam 
situația
Am făcut imprudența 
să beau o cafea și 
n-am dormit toată 
noaptea".

Nu numai calitatea 
cafelei servite în loca
luri a intrat în normal, 
ci toate aspectele prin
cipale ale desfășurării 
unui comerț civilizat : 
corectitudine, prompti
tudine, amabilitate. O 
spunem fără urmă_ de 
complezență : la 
șov se simte tot 
mult o atitudine 
față de public, 
hoteluri, și in maga
zine, și in restauran
te. Nu toate solicită
rile pot fi onorate, dar 
zimbetul și atenția po
liticoasă față de client 
lipsesc rar din „sor
timentul" oferit. Este, 
iesigur, rezultatul unui 
proces firesc și mai 
lung, al generalizării 
experiențelor 
care au existat 
deauna în acest 
vestit, dar nu se 
să nu fie și rezultatul 
măsurilor ferme de in
staurare a ordinii și 
disciplinei de care a- 
minteam. Convinge in 
acest sens examinarea 
oricăreia din verigile 
lanfului de incorecti
tudini de care amin
team.

Am ales chiar dosa
rul privind sustrageri
le și relațiile de con-

unitate pro- 
servirea ca-
5 barmani' 
perindat in
9 luni de

care 
Pină 

cu 
întreagă, 

mai 
de- 

ceva, 
mă

convine, 
munceam 

o zi 
rezolv cit 

sarcinile 
mîncam 
cafea și 
liniștit. Acum 
s-a schimbat.

Bru
mai 

nouă 
și in

bune 
întot- 

oraș 
poate

sternantă vasalitate ce 
fuseseră instaurate în 
principala 
filată pe 
felei. Cei 
care s-au 
primele
funcționare a unității 
diluau cafeaua cu 
25—30 la sută, uneori 
și mai spre jumătatea 
concentrației normale, 
iar din plusurile crea
te predau tainuri fixe 
șefilor de sală și celor 
doi responsabili ai 
restaurantului tutelar. 
Cele mai rigide relații 
de acest tip erau cu 
responsabilul Cășinea
nu loan, care, dacă nu 
primea o mie de lei la 
fiecare patru ture, în
locuia barmanul. Stu- 
pefiați de asemenea 
metehne de-a dreptul 
feudale, am încercat 
să ne dumirim cum 
arăta această micro- 
lume anacronică 
micimea ei. Cum 
plezneau obrajii 
jenă, cum nu se căsca 
pămintul de 
cum mai puteau 
chide gura și 
unul la altul.

Constatările 
foarte semnificative. 
Menghina incorecti
tudinii era strînsă cu 
mănuși. Exista aproa
pe un cod de maniere 
al remiterii „plicului". 
Dijmuiții se prezentau 
cu murdara lor ofran
dă cind beneficiarul ei 
lipsea din birou, să-l 
scutească de cine știe 
ce impurpurare neaș
teptată a feței. Ciocă
neau respectuos la 
ușa încăperii goale, 
iar unul dintre ei, care 
fuma continuu, ducea 

la a 
aprinsă 

dacă față 
ținea în 
Seniorul 

punea vi-

in 
nu 
de

rușine, 
des- 
privi

sînt

respectul pină 
lăsa țigara 
afară, chiar 
de clienți o 
colțul gurii, 
localului nu 
zibil mina in git, el se 
folosea de pretexte 
subtile. Iar pretextele 
erau tocmai exigente
le de care era privată 
buna servire. „Cind se

mânuși
apropia scadența — 
declara unul dintre 
inculpați — șeful uni
tății venea in cafe-bar 
și îmi spunea ba că nu 
este curățenie, ba că 
nu este ordine". „Șeful 
restaurantului imi 
controla zilnic modul 
cum făceam cafeaua
— mărturisea altă per
soană inculpată. Deși 
niciodată nu s-a ară
tat nemulțumit de ca
litatea cafelei, obser
vam că mă șicanează 
mereu, pină ce am 
dedus că așteaptă ceva 
de. la mine". Și mai 
semnificativă este re
cunoașterea de către 
principalul vinovat a 
faptului că, acceptind 
„atențiile" a bănuit, 
chipurile, doar mai 
tirziu sursa obținerii 
lor. „Pentru a nu avea 
totuși probleme, i-am 
pus in discuție intr-o 
ședință, ocazie cu care 
mi-au spus că la cafe- 
bar se lucrează corect, 
l-am pus și să sem
neze o notă cu res
pectarea rețetarului la 
preparatul cafelelor". 
Continuind să ia tainul 
și să mimeze exi
gență !

Este uluitoare aceas
tă capacitate de a si
mula seriozitatea de la 
un capăt la altul al 
unei comportări 
fund putrede. O 
maipomenită 
tate in 
surogatelor : 
de prestanță, 
de fermitate, 
de disciplină, 
pini in ceașca 
Numai rușinosul tain 
era veritabil. Iar acum
— pedeapsa dreaptă a- 
plicată (in cazul lui 
Cășineanu — 6 ani în
chisoare).
manifestat fermitatea 
reală, cum s-a 
nătățit și < 
servirii. De 
localurilor 
ceea ce se 
ceștile consumatorilor.

pro- 
ne- 

dexteri- 
promovarea 

surogat 
surogat 
surogat 
surogat 
omului.

Cum s-a

imbu- 
calitatea 

la aspectul 
pină la 

toarnă in

T
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ-
DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

MUREȘ: Viteza de lucru crește 
de la o zi la alta

In unitățile agricole din județul 
Mureș, mecanizatorii și cooperatorii 
au trecut pe un larg front' la sece
rișul orzului. Date fiind condițiile 
specifice ale acestei zone cu variații 
climatice, coacerea lanurilor este ne
uniformă. în această situație, sece
rișul a inceput, cu precădere, in uni
tățile agricole din zona sudică a ju
dețului. De la Mircea Radu, ingine- 
rul-șef al Trustului S.M.A. Mureș, 
aflăm că pentru încheierea grabnică 
a secerișului orzului se lucrează cu 
1 043 combine, aproape 500 prese de 
balotat, iar pentru eliberarea neîn- 
tirziată a terenului de paie, alături 
de mijloacele mecanice, au fost mo
bilizate sute de atelaje.

Un exemplu despre modul respon
sabil in care se acționează la strin- 
gerea recoltei de orz îl oferă meca
nizatorii și cooperatorii din consiliul 
agroindustrial Iernut, care, și în 
acest an, au fost intre primii care 
au inceput secerișul orzului pe cele 
1 300 hectare cultivate, „Recolta fiind 
bună, pe unele parcele ea atingînd 
5 000 kg orz la hectar, urmărim ca 
fiecare bob să fie strins și depozitat 
în cel mai scurt timp" — ne spune 
Ștefan Laszlo, președintele consiliu
lui agroindustrial. Aici, reținem fap
tul că prin buna organizare a mun
cii, deși unele sole sînt situate in 
pantă, iar in prima zi secerișul în
cepuse doar in patru cooperative 
agricole — Cipău, Iernut. Ogra și 
Cucerdea — in numai două zile au 
fost recoltate 380 hectare cu orz. Dar 
viteza de lucru este in creștere, dacă 
avem in vedere că alături de cele 
65 combine proprii au venit. în spri
jin 17 combine din unități din con
siliul agroindustrial Miercurea Ni-

ARAD^ Buna
un imperativ pentru toate 

unitățile
Din informațiile furnizate de 

tovarășul Mihai Radu, director al 
Direcției agricole a județului Arad, 
am reținut -că unitățile dispun de 
forța mecanică necesară pentru a 
recolta 6 000 hectare pe zi. Altfel 
spus, recolta de. orz poate fi adu
nată de pe cele 19 894 hectare in 
cel mult patru zile bune dc lucru. 
Pentru a oferi o imagine cit mai 
cuprinzătoare a felului in care se 
muncește in prezent pe ogoarele 
Aradului, ne-am oprit în cîteva uni
tăți agricole.

La I.A.S. Fintinele, secerișul a 
început la ferma nr. 3. Cele văzute 
din primul moment dovedeau o 
mare desfășurare de forțe : 16 com
bine secerau in formații de cite 
patru, opt camioane cu remorci luau 
necontenit drumul bazelor de re
cepție, iar zece prese de balotat 
paie, dotate cu sănii, eliberau de 
urgență terenul. „Avem șase trac
toare cu cite patru remorci fiecare 
— ne spune inginerul Mircea Cu- 
teanu. șeful de fermă, iar alte patru 
tractoare dispun de platforme. Cu 
aceste forțe, baloții de paie ajung 
repede in ferma zootehnică. Apoi, 

rujului, că in ziua raidului nostru 
secerișul s-a generalizat și in cele
lalte cooperative agricole — Petrila- 
ca, Sălcud. Lăscud ș.a. Un alt amă
nunt. : dată fiind configurația tere
nului. in majoritatea unităților se 
lucra in formații de cite șase com
bine, urmate de prese de balotat, iar 
la transportul paielor au fost mobi
lizate nu mai puțin de 151 atelaje. 
Aceasta, cit și faptul că la transpor
tul orzului acționează zilnic 64 mij
loace mecanice cu o capacitate insu- 
mind 260 tone au făcut ca tot ce se 
recoltează intr-o zi, in aceeași zi să 
ajungă la întreprinderea pentru nu
trețuri combinate Iernut. „Acest mod 
de organizare — ne spune ing. Va
ier Hărșan, președintele cooperativei 
agricole Cipău. cu care am străbătut 
o bună parte din lanurile cu orz ale 
unității — ne-a permis să trecem ne- 
intirziat la arat și semănatul cultu
rilor duble, la, care, față de anul 
precedent, avem un avans de cel 
puțin zece zile".

Se muncește intens la seceriș si 
în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Luduș, Band, Sărma- 
șu, Tirgu Mureș ș.a., cu suprafețe 
mari de orz, unde vitezele de lucru 
se apropie de cele planificate. Avînd 
fnsă in vedere că aria de întindere ■ 
a secerișului crește de la o zi la alta, 
specialiștii din unități trebuie să 
vegheze ca prin verificarea lanuri
lor și reglarea zilnică a combinelor, 
nici o zi. nici o oră bună de lucru 
să nu fie irosite, astfel ca această 
lucrare să fie încheiată, pe ansam
blul județului, la termenul stabilit.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

organizare

după cum vedeți, intră in lucru cele 
trei tractoare „A-l 800“ dotate cu 
grape cu discuri mari, care execută 
o lucrare de pregătire a terenului 
la o adincime de 15 cm și au o pro
ductivitate sporită. Toată suprafața 
de aici, care oferă posibilități de 
irigare, este prevăzută să fie cul
tivată cu porumb pentru boabe. 
Avem sămînța, erbicidul și îngră- 
șămintele necesare, așa incit putem 
spune că nu ne lipsește nimic". Nu-l 
contrazicem pe șeful fermei, pentru 
că, intr-adevăr, lucrurile merg bine 
în această unitate : de cînd se 
lucrează. nu s-a defectat nici 
o 'combină, ceea ce arată grija cu 
care au fost pregătite mașinile în 
timpul iernii de către mecanizatorii 
care recoltează acum cu ele.

Și la C.A.P. Zădăreni secerișul s-a 
declanșat sub semnul unei bune or
ganizări. Sub supravegherea ingine- 
rului-șef Sav Gheorghe, în lanuri 
se aflau 14 combine — zece ale 
unității și patru venite in ajutor de 
la C.A.P. Munar. în urma combi
nelor, patru prese de balotat, cu
plate cu sănii, adunau grabnic pa
iele care apoi erau transportate în

sectorul zootehnic. Pe măsură ce se 
elibera terenul, două tractoare cu 
grape-disc pregăteau solul, iar o 
semănătoare dotată cu echipament 
de erbicidat și fertilizat punea in 
pămîntul afinat boabele de porumb 
„Pionier" din grupele cele mai tim
purii. Sînt ipostaze ce le-am întil- 
nit, de altfel, aproape peste tot in 
consiliul agroindustrial Felnac, dar 
și în alte unități agricole de stat și 
cooperatiste. Notăm insă și o ex
cepție : la Asociația economică 
intercooperatistă de creștere și in- 
grășare a tineretului taurin din 
Vinga. pe o parcelă de 30 hectare 
erau masate 12 combine. Firește, ca 
•să fie urgentat secerișul, eliberarea 
de paie a terenului și semănatul. 
Una era însă intenția și alta .situa
ția reală. Din cele 12 combine

Un semnal pe adresa I. L. F. Berceni
Ne aflăm in plină 

campanie de recoltare 
a veriei timpurii. In 
județul Giurgiu aceas
tă cultură ocupă 168 
hectare cu o producție 
totală de 2 584 tone — 
aproape 550 tone peste 
prevederile planului. 
Acest spor substanțial 
de producție este rodul 
preocupărilor susți
nute ale legumiculto
rilor din județ care 
încă din luna ianuarie 
au acționat și acțio
nează cu toate for
țele pentru a asigura 
populației cantități tot 
mai mari de legume. 
De reținut că întreaga 
cantitate de varză din 
acest județ este con
tractată și trebuie să 
fie preluată pentru 
desfacere prin unități
le comerțului de stat 
de către I.L.F. Berceni 
din Capitală. Piuă in 

prezen.t. pe piețele 
Bucureștiului. a ajuns 
mai puțin de 1000 de 
tone de varză, dar și 
aceasta cu mijloacele 
de transport ale pro
ducătorilor, deoarece 
conducerea I.L.F. Ber
ceni nu a schițat pină 
acum nici un gest pen
tru a-și respecta obli
gațiile legale. Ba, mai 
mult, refuză pur și

funcționau doar 3. De ce? „Unele sint 
defecte, altele au buncărele pline și 
mecanizatorii n-au la indemînă mij
loace de transport in care să des
carce orzul" — ne lămurește șefa 
fermei, Eva Gerber. Slaba orga
nizare a muncii este aici evidentă 
la fiecare pas : din trei prese de 
balotat paie lucrează una. mijloa
cele de transport nu sînt folosite cu 
chibzuință, există prea multi timpi 
„morți" la combine... Altfel spus, 
multe neajunsuri și prea puțină 
răspundere, fapt ce contrastează in 
mod supărător cu nota de seriozi
tate sub care a debutat in județul 
Arad actuala campanie de seceriș.

Tristan MIHUȚA 
corespondentul „Scînteii"

simplu să preia varza 
contractată, lată de ce 

in prezent peste 
1 500 tone varză loca
lizată îndeosebi ..la 
asociația din Vedea și 
la I.P.L. Uzunu așteap
tă „bunăvoința11 celor 
de la I.L.F. Berceni. 
Altfel, varza riscă să 
se deprecieze. (Ion 
Manea, coresponden
tul „Scînteii").

culturilor care să favorizeze sporirea 
fertilității acestuia. Și in 1986 cul
tura cerealelor ocupă aproximativ 
aceeași suprafață — 1 800 hectare — 
ca în 1981. cînd se preconizaseră 
unele îmbunătățiri.

Ca atare, aici, la Frătăuții Noi, 
datorită faptului că nu s-a stabilit 
o structură a culturilor care să aibă 
în vedere condițiile locale specifice, 
recoltele ce se obțin sint foarte mici. 
Nu-i vorba de accidente, de „ani 
răi". ci de o producție constant 
scăzută. în cincinalul trecut, cind 
au fost și ani buni, și ani mai puțin 
favorabili din punct de vedere al 
condițiilor climatice, s-au obținut, 
in medie la hectar. 1 046 kg griu și 
secară. 574 kg orz și orzoaica. 775 kg 
porumb. 10 268 kg cartofi, 1 601 kg in 
pentru fibră.

Conducerea și specialiștii coope
rativei apreciază că ar da rezultate 
foarte bune un asolament in care să 
se cultive trifoi, griu, cartofi, po
rumb. Ovăzul de la care se. obțin 
2 000—3 000 kg la hectar s-ar putea 
extinde mult. Cooperativa ar putea 
livra la fondul de stat o mare can
titate de fin, aceasta urmînd să fie 
prevăzută ca sarcină de plan.

Dezvoltarea armonioasă a zooteh
niei putea să asigure valorificarea 
superioară a posibilităților zonei, dar 
creșterea producției de furaje nu 
este in concordanță cu numărat 
sporit de animale pe care il are 
această unitate agricolă. Pentru cele 
1 254 taurine și 1 500 oi există 320 
hectare cu furaje (in timp ce la 
asociația economică intercooperatistă 
din comuna vecină. Gălănești, la
1 200 taurine sînt 550 hectare furaje).

în 1981. deși numărul animalelor 
era mai scăzut, cooperativa avea cu 
100 hectare mai mult teren destinat 
bazei furajere. In perioada amintită, 
suprafața cultivată cu cartofi a cres
cut de la 200 la 310 hectare. Reduce
rea suprafeței destinate furajelor 
nu a fost insolită de măsuri tehnice 
pentru creșterea randamentului la 
hectar. Așa. se -face că și pentru 
acest an se asigură numai cite 2 854 
unități nutritive pentru fiecare uni- 
tate-vrtă-mare, pe ansamblul unității

NOTA REDACȚIEI : In urma discuției 
purtate, directorul comercial al I.L.F. Ber
ceni. Marin Militant, s-a angajat ca întreaga 
cantitate de varză contractată cu I.P.L. Uzunu 
(unitate specializată pentru asigurarea con
sumului Capitalei) să fie preluată pină Ia 
sfirșitul lunii, conform graficelor, recuperin- 
du-se și restanțele apărute. Contractele cu 
ceilalți furnizori insă nu pot fi onorate 
decît in mică măsură. ca și pină acum, 
deoarece I.L.F. Berceni nu este decit unul 
din numeroșii intermediari ce nu-și respectă 
contractele pe complicatul drum al legume
lor de la producător la consumator. Vom 
reveni cu o anchetă pe această temă.

• Dacă gindești bine . și acționezi 
pe mâsurâ, nu dai vina pe „condiții"
In activitatea desfășurată de orga-

I ndle de partid și agricole există 
practica de a stabili, pentru coope- 

; rațivele agricole cu dificultăți de 
I ordin tehnic Și economic,, a unor 
> programe de redresare. Aceasta 
j derivă de altfel din sarcina stabili

tă de conducerea partidului ca. pe 
baza unor analize economico-finan- 
ciare temeinice, să fie elaborate pro
grame concrete cuprinzind măsuri și 
activități, specifice fiecărei unități, 
care să asigure creșterea substanția
lă a producției, productivității mun
cii, a eficienței economice și. pe 
această bază, consolidarea lor intr-un 
termen cil mai scurt.

Constituie un fapt pozitiv că, in 
ultimii ani, in județul Suceava. 12 
cooperative, unde măsurile stabili
te ău fost îndeplinite in mod riguros, 
și-au îmbunătățit substanțial activi
tatea economică și situația financia
ră. Dar în unele unități agricole din 
județ, programele de redresare nu 
se îndeplinesc in mod corespunză
tor. între acestea este și cooperativa 
agricolă din Frătăuții Noi, despre care 
la Uniunea județeană a C.A.P. se 
afirmă că face parte din unitățile 
cu program de redresare economică. 
La fața locului, în prezența cadrelor 
de conducere ale cooperativei, a 
președintelui și economistului de Ia 
consiliul agroindustrial, stăruim să 
vedem programul de redresare. Fără 
succes' insă, pentru că nu există. 
Căutăm și la organele agricole ju
dețene, iar rezultatul este același. 
Din procesele-verbale ale ședințelor 
consiliului de conducere al coopera
tivei și cele ale adunărilor generale 
din perioada 1981—1985 nu rezultă 
că s-ar fi dezbătut și aprobat un 
program de redresare economică a 
cooperativei agricole. Nici măcar 
conducerea unității nu-și amintește 
să se fi întocmit un asemenea pro
gram. în lipsa acestui program ne 
ghidăm după unele recomandări ale 
organelor agricole județene transmi
se nu numai cooperativei din Fră
tăuții Noi. între măsurile care tre
buiau aplicate pentru creșterea veni
turilor și reducerea cheltuielilor in 
vederea asigurării echilibrului finan
ciar și creșterea rentabilității pe anul 
1985. dezbătute în ședința consiliului 
de conducere a! cooperativei agri
cole din 30 mai 1985, se urmărea 
reducerea cheltuielilor de producție 
cu 189 000 iei. în acest scop, s-a 
stabilit ca în sectorul vegetal chel
tuielile să fie diminuate prin redu
cerea unei prașile manuale la cul
tura cartofului pe 60 hectare, a unei 
prașile manuale pe 250 hectare cu 
porumb erbicidat, renunțarea la erbi- 
cidarea unei suprafețe de 26 hectare. 
In sectorul zootehnic, cheltuielile 
urmau să fie reduse prin montarea 
instalației de muls mecanic la tabăra 
de vară, care să micșoreze fondul 
de retribuire. De asemenea, s-a 
prevăzut reducerea cheltuielilor la 
lucrările S.M.A., mai exact la trans
portul dejecțiilor prin montarea 
unor pompe in vederea administrării 
lor pe teren. Cele stabilite în pro
gramul amintit rezultau — așa cum 
menționam — dintr-un program- 
cadru elaborat de direcția agricolă 
județeană și trimis tuturor coopera
tivelor agricole din județ. Desigur, 
diminuarea cheltuielilor do producție 
constituie o cerință imperioasă a 
rentabilizării activității. Dar cu o 

. condiție : să nu fie reduse cheltuie
lile pentru lucrări a căror neexecu- 
tare poate avea un efect negativ 
asupra realizării recoltelor stabilite. 
Pentru că, se știe, princițtala cade de 
rentabilizare a activității economice 
o constituie. în primul rind. creșterea 
puternică a producției. Or. aceasta 
impune Executarea la timp și de cea' 

mai bună calitate a tuturor lucrări
lor agricole, intre care prașilele , au 
un rol important.

întrerupem aceste considerații 
pentru a vedea de ce se impuneau 
măsuri in vederea redresării econo
mice a cooperativei agricole din 
comuna Frătăutii Noi. în decursul 
anilor, deși pierderile s-au diminuat, 
ele s-au situat la niveluri ridicate. 
De la început nu trebuie acceptată 
ideea fatalistă că aici atît se poate 
tace. O primă constatare, simplu de 
făcut, este aceea că nivelul produc
țiilor realizate este foarte scăzut. 
Este adevărat că bună parte din cele 
2 685 hectare arabile au o fertilitate 
naturală scăzută. solul este greu 
permeabil și. ca atare, in anii cu 
precipitații abundente apa stagnează 
pe suprafețe mari. în ultimii ani aici 
au fost făcute lucrări de desecare 
pe 500 hectare. Dată fiind structura 
terenului — strat arabil subțire așe
zat pe o marnă — ele au avut un 
efect scăzut intrucit nu au fost în
soțite și de măsuri privind stabili
rea unei structuri corespunzătoare a

Despre un plan 
de redresare, care practic 

nu există la C.A.P. 
și de aceea... nici nu 

se realizează 

deficitul planificat de furaje însu- 
mind aproape 700 000 unități nutri
tive. Or, într-o cooperativă agricolă 
in care condițiile pedoclimatice sint 
favorabile profilării zootehniei ca 
sector de bază, producerea furajelor 
trebuie să constituie o latură priori
tară a întregii activități. Prin aplica
rea unor măsuri de sporire a pro
ducției de furaje, apreciază tovarășii 
din conducerea cooperativei, efecti
vul de bovine ar putea ajunge la 
1 500 capete, concomitent cu crește
rea cantităților de lapte și carne. De 
altfel, la Frătăuții Noi, potrivit date
lor furnizate de primarul comunei, 
locuitorii creșteau și livrau anual 
800 taurine la o greutate de 400—500 
kg. folosind in hrana lor iarba și 
finul de pe pajiștile naturale sau 
cultivate. Prin urmare, la stabilirea 
măsurilor menite să asigure crește
rea eficienței economice a coopera
tivei ar fi fost și este necesar să se 
aibă in vedere posibilitățile care 
există aici de sporire a producției 
zootehnice pe baza creșterii puter
nice a producției de furaje.

Prin desființarea asociației inter- 
cooperatiste de creștere a vacilor, 
intrucit construcțiile se aflau pe 
raza comunei. în mod firesc com
plexul zootehnic a fost preluat de 
cooperativa agricolă. Construcțiile 
zootehnice au însă viciile cunoscute : 
betoane masive, sistem de evacuare 
a dejecțiilor pe pernă de apă. In
tr-un cuvint nu corespund climatului 
rece și umed din această parte a 
țării, ceea ce explică, in mare măsu
ră. mortalitățile mari ce se înregis
trează la tineretul taurin și îmbol
năviri frecvente la animalele adulft. 
Mai rău este faptul că amortismen
tele care trebuie plătite pentru acest 
complex au ridicat foarte mult da
toriile cooperativei. Prin urmare, în 
loc să se asigure creșterea rentabi
lității în zootehnie, s-a acționat in 
sens contrar.

Ce ar fi de spus în legătură cu 
aceste constatări ? în primul rind 
faptul că intențiile de a stabili im 
profil adecvat condițiilor pedoclima
tice locale pentru cooperativa agrico
lă Frătăutii Noi. ca una din măsu
rile de bază pentru redresarea eco
nomică a acestei unități. nu sint 
duse ferm la capăt. Ba mai mult, 
unele accente de profilare a unității, 
cum ar fi dezvoltarea zootehniei, fără 
să sporească producția de furaje, nu 
sînt de natură să aducă beneficii, ei 
pierderi. In al doilea rind se cuvine 
subliniată cerința ca, din moment ce 
activitatea de redresare a activității 
cooperativei agricole a intrat in ve
derile organelor județene de partid 
și agricole, era absolut obligatoriu să 
existe un program bine conturat, 
elaborat cu ajutorul specialiștilor și 
economiștilor din cadrul organelor 
județene de specialitate, care să pre
vadă cu claritate atît profilul uni
tății. direcțiile de acțiune, cit și mă
surile concrete de înfăptuire a aces
tora. Și incă o constatare, care poate 
fi făcută și in alte locuri. Din mo
ment ce se preconizează redresarea 
unei unități agricole, se impune ca 
toate eforturile să fie concentrate in 
vederea îndeplinirii programelor 
respective. Pentru că este nefiresc 
ca din moment ce există programe 
de redresare din punct do vedere 
economic a unităților agricole, ele să 
nu fie duse la îndeplinire. Această 
activitate trebuie desfășurată perma
nent. cu răspundere și competentă, 
astfel incit intr-un timp cit mai 
scurt unitățile agricole cuprinse in 
rrogramui dc redresare să desfășoa
re o activitate rentabilă.

loan
Sava BEJINARIU

PRIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL CONTRASTE

VENITURILE DIN MUNCĂ —STRlNS LEGATE DE REZULTATELE MUNCII
Calcule și argumente care demonstrează 

caracterul stimulativ al acestei forme 
superioare de organizare și retribuire 

VII. Azi, în activitatea de foraj
In strinsă legătură cu cerința asi

gurării, in cit mai marc măsură, din 
resurse proprii a necesităților de 
materii prime, combustibil și ener
gie. mecanismul acordului global 
este astfel conceput incit să stimu
leze eforturile oamenilor muncii din 
ramurile extractive pentru sporirea 
substanțială a producției. Intr-un 
număr precedent („Scînteia" clin 
5 iunie a. c.) am prezentat modul in 
care se aplică acordul global in ac
tivitatea de extracție a petrolului și 
gazelor. Acum ne vom referi la 
aplicarea acordului global în activi
tatea de foraj.

în această activitate, unitatea or
ganizatorică de bază cu care se în
cheie contractul de acord global esle 
brigada de foraj și, respectiv, for
mația de lucru. Desigur, se mai per
fectează asemenea contracte cu di
ferite subunități specializate in ac
tivități ajutătoare, cum sint cele de 
montaj-demontaj la instalațiile de 
foraj, de asigurare a fluidelor de fo
raj, de reconditionări de piese și 
material tubular ș. a.

Obiectul contractului dc acord 
global îl reprezintă de această dată, 
in principal, punerea in funcțiune 
la termenele stabilite a sondelor (le 
exploatare, cercetare și injecție 
pentru țiței și gaze. Se mai poate 
contracta, de asemenea, executarea 
unor sonde de cercetare, avind ca 
obiect descoperirea de noi rezerve 
geologice.

Criteriul în raport de care se ma
jorează sau se diminuează retribu
țiile il reprezintă realizarea indice
lui planificat de utilizare a instala
țiilor de foraj, iar condițiile pentru 
acordarea integrală a sumei cuve
nite in raport cu producția fizica 
realizată și gradul de îndeplinire a 
criteriilor (pentru brigăzile și for
mațiile de foraj) sint : 1) realizarea 
lucrărilor eu respectarea calității 
prevăzute in programul de foraj și 
de construcție a sondei : 2) înca
drarea in consumurile specifice nor
mate de materiale, combustibili si 
energie.

Important este, totodată, că, in ac
tivitatea de l’oraj, stabilirea sume
lor pentru personalul muncilor din 
formațiile de lucru, inclusiv maiștrii, 
se face pe baza volumului normat 
de lucrări și a tarifului pe unitatea 
de lucrare. Desigur, in cazul lucră
rilor care se planifică a se efectua 
pe o perioadă mai lungă de timp, 
pe parcursul executării lucrărilor se 
acordă lunar avansuri de 90 la sută 
din sumele corespunzătoare lucrări
lor realizate in condițiile geoloao- 
tehnice real intilnite. Pentru ca. la 

terminarea și receptionarea lucrări
lor contractate, suma cuvenită pen
tru lucrările executate să se îtnpartă 
personalului muncitor in raport eu 
contribuția fiecăruia la realizarea 
sarcinilor. retribuția tarifară și 
timpul efectiv lucrat, din care, fi
rește. se scad avansurile plătite 
lunar.

★
Concret, iată, pe un exemplu ipo

tetic. construit cu sprijinul .specia

liștilor din Ministerul Petrolului și 
Ministerul Muncii, cum funcționează 
mecanismul acordului global in ac
tivitatea de foraj. Pentru lună res
pectivă o formație de sondori con
tractează in acord global forajul 
unei sonde de exploatare cu adinci- 
mea finală proiectată de 1 200 m. 
Durata de execuție a sondei, stabi
lită pe baza normelor de muncă și 
prevăzută in programul de forai, 
este de 30 de zile — 720 ore de mun
că — atit cit are, calendaristic, luna 
respectivă. Prin plan și prin norma
tive este stabilit ca formația să fie 
constituită din 24 de muncitori și un 
maistru. în total. 25 de persoane.

Tariful de manoperă stabilit pe 
baza retribuțiilor tarifare ale cate
goriilor posturilor normate din ca
drul formației, inclusiv maistrul 
care conduce formația, este de 
124,90 lei/oră-eehipâ.

Suma care se contractează pentru 
întreaga lucrare se determină astfel: 
720 ore X 124,90 lei/oră 89 928 Iei.

Criteriul de majorare sau dimi
nuare a retribuției il reprezintă în
cadrarea in indicele planificat de 

utilizare a instalației de foraj, de 
90 ia sută. Condițiile sint : respec
tarea consumurilor normate de ma
teriale. combustibil și energie (ex
primate in unități fizice și valoric), 
precum și calitatea lucrărilor, con
form programului de foraj Si de 
construcție a sondei. Un indicator 
practic la această ă doua condiție 
il constituie respectarea traiectului 
sondei.

Așadar, în Situația îndeplinirii in
tegrale și la termen a lucrărilor și 
respectării Întocmai a criteriilor și 
condițiilor prevăzute in contractul 
de acord global, suma arătată se 
acordă în întregime, in medie, pe o 
persoană revenind 3 597 lei (89 928 
lei : 25 persoane).

VARIANTA A
Prin aplicarea unui regim optim 

de forai, formația de lucru reali

zează creșterea eu 20 la sută a vite
zei de lucru și termină sonda :n 
numai 25 de zile, scurtind deci ter
menul planificat eu 5 zile (16.7 la 
sută). Deci, la terminarea lucrării, 
se acordă întreaga sumă planifi
cată,

în continuare, formația contrac
tează în acord global forajul unei 
noi sonde, cu adincimea finală pro
iectată de 2 000 m. Durata normată 
de execuție este de 45 de zile, res
pectiv 1 080 ore-echipă. Tariful de 
manoperă este același ca la prima 
sondă: 124,90 lei/oră-echipă. în'cele 
5 zile, respectiv 120 ore-echipă, pină 
la sfirșitul lunii se execută la a 
doua sondă lucrări cu o manoperă 
dc :
120 ore X 124,90 lei/oră — 14 988 lei.

Pe ansamblu, in luna respectivă 
s-a realizat un volum de lucrări to- 
talizînd 840 ore-echipă, cu 16.7 la 
sută mai mult decit s-a planificat.

în întreaga lună s-a asigurat un 
indice de utilizare a instalației de 
foraj de 91 la sută (reprezentând 
101,1 la sută fată de cel planificat).

Deci, suma cuvenită se majorează 
astfel :
• pentru lucrările la. sonda I

89 928 lei X 1.1% = 989 lei
89 928 lei - 989 lei = 90 917 lei

• pentru lucrările la sonda 2
14 988 lei X 1,1% = 165 lei
14 988 lei 165 lei —■ J5 153 lei

Din care, potrivit legii, in luna 
respectivă se acordă sub formă de 
avans 90 la sută :

15 153 lei X 90% = 13 638 lei
In total suma: cuvenită formației 

este de :
90 917 lei 4- 13 638 lei = 104 555 lei
Condițiile prevăzute in contractul 

de acord global au fost, de aseme
nea. respectate, in sensul că s-a asi
gurat încadrarea in consumurile 
specifice normate de materiale, 
combustibil și energie, iar calitatea 
lucrărilor a fost corespunzătoare, 
deci suma de mai sus se plătește in
tegral. revenind, in medie, pe o per

soană 1 182 lei (104 555 le: . 25 per
soane), adică cu 585 lei (16,3 Ia sută) 
mai mult decit s-a prevăzut.

VARIANTA B
Formația a realizat toate lucrările 

prevăzute în program terminînd 
sonda în 30 de zile, pentru care 
i s-ar fi cuvenit suma planificată de 
89 928 lei.

Dar indicele de utilizare a instala
ției de foraj a fost de numai 88,3 la 
sută, adică doar 98,1 la sută din eit 
s-a planificat. Deci — 1,9 la sută 
nerealizare. Pentru aceasta se apli
că o diminuare corespunzătoare a 
sumei calculate mai sus :

în concluzie : cîștigurile petroliștilor care lucrează în activitatea de 
foraj depind nemijlocit de eforturile depuse pentru respectarea si chiar 
scurtarea termenelor de execuție a sondelor, precum și de preocuparea 
pentru calitatea lucrărilor, pentru reducerea consumurilor materiale si 
energetice, pentru utilizarea cu randament superior a dotării tehnice’. Cu 
alte* 1 cuvinte, veniturile din muncă sînt strins legate de rezultatele mun
cii. fiind nelimitate atît în cazul depășirii, cit și in cel al nerealizării 
sarcinilor.

Corneiiu CÂRLAN

89 928 Iei X 1.9%, = 1 708 lei
89 928 lei — 1 708 lei = 88 220 lei
De asemenea, din cauza lipsei de 

spirit gospodăresc consumurile de 
materiale, combustibil și energie au 
fost cu 5 la sută mai mari decit. cele 
Planificate (cotă de diminuare — 0.5 
pentru fiecare procent de depășire a 
consumului). Nu s-a respectat nici 
calitatea lucrărilor de foraj, gradul 
de realizare a condiției fiind de nu
mai 98 la sută (cu 2 la sută mai 
mic). Cota de diminuare este tot 
dc 0.5.

Pentru nerealizarea condițiilor se 
aplică o diminuare de :

5% X 0.5 2%, X 0.5 = 3,5%
88 220 iei X 3,5%, 3 088 lei
88 220 lei — 3 088 lei - 85 132 Iei 
Ceea ce inseamnă o retribuție me

die de 3 405 lei (85 132 lei : 25 per
soane), cu 192 lei (5,3 Ia sută) mai 
mică decît s-a planificat. Deci, pe
troliștii din activitatea de foraj tre
buie să acorde aceeași atenție nu 
numai respectării termenelor de 
executare a lucrărilor, ci .și indica
torilor calitativi, de eficientă prevă- 
zuti în contractul de acord global.

VARIANTA C
Formația de lucru a terminat son

da in 33 de zile, cu 3 zile întârziere, 
depășind deci termenul stabilit cu 
10 la sută.

In luna luată in calcul s-au reali
zat lucrări in valoare doar de 648 
ore normate, manopera aferentă 
fiind de :

648 ore X 124.90 lei/oră = 80 935 lei.
O cauză importantă a intirzierii o 

reprezintă folosirea necorespunză
toare a dotării tehnice, indicele de 
utilizare a instalației de foraj fiind 
de 87.3,1a sută, adică doar 97 1a sută 
din nivelul planificat. Suma cuve
nită potrivit gradului de realizare.a 
lucrărilor se diminuează astfel :

80 935 lei X 3%, 2 128 lei
80 935 lei — 2 428 lei = 78 507 lei
Condițiile prevăzute în contractul 

de acord global referitoare la înca
drarea m consumurile normate de 
materiale, combustibil și energie și 
in nivelul calitativ al lucrărilor au 
fost respectate. Dar, potrivit legii, 
intrucit lucrările nu s-au terminat, 
sonda nefiind predată, in luna res
pectivă se acordă numai un avans 
(le 90 Ia sută din suma stabilită 
mai sus. Diferența urmează a fi plă
tită in luna in care are loc finaliza
rea execuției sondei respective.

78 507 lei X 90% = 70 656 lei
Deci, câștigul mediu pe o persoană 

in luna respectivă va fi de 2 826 lei 
170 656 lei ; 25 persoane), cu 771 lei 
(21,4 la sută) mai puțin decit s-a 
planificat.

|
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Arta
Un ginditor profund 

scria odată așa : ..O- 
muluj i-au fost date 
cuvintele ca să-și as
cundă gîndurile". Cită 
dreptate a avut filo
zoful avea să ne-o 
confirme o întâmplare 
recentă.

...La Strunga, jude
țul Iași, o „caravană" 
de autobene ale 
I.A.S.-ului din locali
tate își încrucișează 
drumul cu un echipaj 
al serviciului de cir
culație. Destin ne
drept și neîndurător, 
întrebat încotro, cu 
ce treburi și alte po- 
litețuri care fac sarea 
și piperul oricărei 
conversații. Vasile 
Radu, ș^fill sectorului 
transporturi a gindit și 
răspuns cam așa :

(Cu voce tare) : 
'Trăiți ! Sănătate !

O poveste la recepție
Nu s-au înțeles de 

la bun inceput. Fieca
re vorbea in legea lui. 
fără să aibă răbdarea 
să-i asculte și pe cei
lalți.. Unul gesticula, 
altul explica ceva, 
trăgindu-se nervos de 
nasturii de la haină, 
al treilea batea dara
bana cu degetele in 
mapa de sub braț.

Și. totuși, erau ușor 
de deosebit mire ei. 
Constructorii își ți
neau aproape tot 
timpul privirile-n pă- 
mint și cînd li se pă
rea că nu-i vede ni
meni iși făceau unul 
altuia tot. felul de 
semne. Beneficiarul se 
uita plictisit in gol. 
Numai reprezentan
tul asociației de lo
catari nu stătea o cli
pă locului. Ba se în
verșuna să dea dru
mul la un robinet în
țepenit. ba se arunca 
ca un rugbist în vreo 
ușă blocată sau în
cerca demonstrativ 
șă-și strecoare degete
le in golul dintre fe
reastră si zidul proas
păt vopsit, tn mod vi
zibil. căuta nod in 
papură. Constructorii 
erau de-a dreptul in
dignați.

(In sinea lui) : Tii. 
ce ghinion ! Cine mi 
te-a scos in cale ?

(Cu voce tare) : 
Noi ? Mergem îna
inte...

(In sinea lui) : .Că 
n-om merge cu spa
tele.

(Cu voce tare) : 
Ce-avem in autobene? 
Niscaiva pietricele a- 
colo. Da. da. balast le 
zice. Ne-o rugat să-i 
facem și lui un bine 
un om amârit.

(în sinea lui) : A- 
măritul nostru de di
rector. •

(Cu voce tare) : 
Foaia de parcurs ? A, 
da. sigur că am au
zit de ea. Dar ne-am 
grăbit ca niște oameni 
harnici ce sintem 
și-am uitat-o pe un
deva. bat-o vina.

(In s sinea lui) : Și

Singuri membrii co
misiei de recepție iși 
păstrau calmul. Tre
ceau din cameră-n ca
meră, cu un aer su
perior și profesoral, 
fără să scoată un 
cuvint. La un moment 
dat. șeful comisiei so
coti că e cazul să 
spună și el ceva. Za
darnic insă, toți vor
beau in același timp 
si nimeni nu-l ascul
ta. Se enervă si se 
oțărî la ei :

— Hei 1 Ce-i dezor
dinea asta ? Parc-am 
fi pe șantier 1 Ce-i 
aici ? Turnul Babei ? 
Să nu mai scoată ni
meni nici un cuvint. 
altfel intreruo recep
ția.

Amuțiră cu toții și 
recepția continuă in
tr-o liniște desăvirși- 
tă. Comunicau nu
mai prin semne. Trea
bă convenabilă pentru 
constructori, care, fi
ind mai voinici decit 
c eilalți, le dădeau ușor 
peste mi ini.

Cind au ajuns Ia ul
timul etaj, șeful comi
siei de recepție zise 
apăsat: „Buuun". și se 
îndreptă cu hotărire 
spre lift. Intr-o clipă, 
două perechi de mnm

conversației
dacă nu ne grăbeam, 
tot fără ea ne gă
seați.

(Cu voce tare) : De 
unde avem atita mo
torină de consumat ? 
Păi...

(In sinea lui) : Par
că nu știi și matale 
de unde ? 1

(Cu voce tare) : Vă 
rugăm- frumos să ne 
iertați. E pentru pri
ma oară.

(în sinea lui) : Pen
tru prima oară pe ziua 
de azi.

(Cu voce tare) : 
Dacă știm ce spune 
legea ? Știm. Dar știm 
și ce zice directorul.

(în sinea lui) : Na, 
că m-a luat gura pe 
dinainte.

Ce-ar mai fi de a- 
dăugat ? Doar atit. : 
așa șef. așa subal
tern !

vinjoase de construc
tori il apucară de 
umeri, țintuindu-l lo
cului.

— N-avem ascensor, 
se scuzară cit mai 
politicos agresorii in
voluntari.

— Aoleu ! se sperie 
șeful comisiei. Re
flectă un moment și 
hotărî : atunci, hai- 
dem pe scări.

— Si noi ce-o să ne 
facem ? se lamenta în 
urma lui reprezen
tantul asociației de 
locatari.

— Cum. ce-o să vă 
faceți ? ii îngină încă 
speriat șeful comisiei. 
Să nu vă apropiați de 
ușa liftului. Că altfel 
e de rău.

Un mic amănunt : 
recepția cu pricina a 
avut loc. cu peste două 
luni in urmă, la blo- 
cul-turn nr. 74 din 
cartierul Petroșani- 
Nord. Și. de atunci, lo
catarii ascultă cu sfin
țenie de sfatul specia
liștilor, ținindu-se de
parte dc ușa ascenso
rului neterminat.

Grupoj realizat de 
Cristian 
ANTONESCU
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Numeroase lucrări - de analiză con
sacrate. fenomenului neofascist, stu
dii și articole tot mai frecvent inse
rate. în paginile unor publicații de 
largă circulație din țările capitalis
te evidențiază că neofascismul re
prezintă o realitate politică actuală 
generată de structurile societății ca
pitaliste. Multitudinea de formațiuni 
cu acest caracter, acțiunile pe care 
le desfășoară (multe dintre ele cu 
caracter terorist), și ideologia care 
le inspiră constituie un grav pericol 
la adresa democrației, a drepturilor ' 
și libertăților oamenilor, a păcii și 
securității popoarelor.

Principalele trăsături ale ideolo
giei neofasciste evidențiază preg
nant esența anliumanistă a acestei 
orientări.

în activitatea de difuzare a idei
lor de extremă dreaptă, desfășurată 
cel mai adesea da formațiuni spe
cializate, se disting de fapt două ca
tegorii de ideologii. Prima categorie 
o reprezintă ideologia veche, nazis
tă, național-socialistă, difuzată prin 
retipărirea lucrărilor elaborate în 
timpul celui de-al treilea Reich. Cu
noscuta publicație „International 
Herald Tribune" preciza în urmă cu 
cîtăva vreme că o parte însemnată 
din literatura și materialul propa
gandistic de acest gen difuzat in 
Europa de vest este importat din 
toate părțile, incluAiv Statele Unite 
și Canada. Judecind după cărțile, 
bro^tlrile și benzile magnetice con
fiscate de poliție la Milnehen, Stut
tgart; Frankfurt. DUsseldorf, K’dln, 
Hamburg și zeci de alte orașe, una 
din sursele principale o reprezintă 
partidul nazist american.

Cea de-a doua categorie o repre
zintă ideologia propriu-zisă a neo
fascismului actual. Absența unui ca
racter unitar ai ideologiei neofas
ciste se datorează acțiunii mai mul
tor factori între care diferențele de 
condiții în care acționează diferite 
formațiuni neofasciste, ceea ce face 
ca o doctrină unică să fie inope
rantă. Resentimentele față de imi
granți și în special față de cei de 
culoare, spre exemplu, care îmbracă 
forma unor teze manifest rasiste, 
sint puternice la formațiunile neo
naziste din R.F. Germania sau Ia 
cele neofasciste franceze, dar sînt 
estompate la formațiunile neofascis
te italiene ; faptul se explică prin 
ponderea diferită a mîinii de lucru 
străine în diferite țări vest-europe- 
ne. Existența unor tradiții fasciste 
diferite determină constituirea unor 
variante ale neofascismului in di
ferite țări vest-europene (spre e- 
xemplu, filiația declarată a. neofas
cismul italian în ideologia și prac
tica politică a Republicii de la Salo 
și cea a neonazismului vest-german 
la cea a celui de-al treilea Reich), 
în ciuda aspectului extrem de mn- 
zaieat pe care îl prezintă ideologia 
neofascistă se pot desprinde totuși 
cîteva preocupări și teme comune și. 
pînă lă un punct, dominante, pre
zente în publicațiile- cu această o- 
rientare sau in programele și plat
formele politice ale formațiunilor 
extremei drepte actuale.

Reevaluarea vechilor 
regimuri fasciste - 

preocupare obsedanta 
a neofascismului

Obiectivul preocupării nu este 
greu de descifrat : schimbînd imagi
nea vechilor regimuri fasciste, sint 
legitimate implicit, devin- firești sau; 
chiar dezirabile, existența» și activi
tatea neofascismului însuși. Modali
tățile prin care se caută să se în
făptuiască această reevaluare sint 
multiple : reabilitarea unor cadre 
Individuale ale vechilor regimuri 
fasciste, ale unor organisme ale sta
telor fasciste, contestarea, prin, a- 
pelul la subterfugii juridice, a cri
melor și ororilor înfăptuite de na
zism. Acestea nu sînt însă singure
le. Una dintre - ele constă în acre-

ditarea ideii că fascismul a consti
tuit un mod optim de organizare so
cială, dar n-a izbutit să funcționeze 
ca atare datorită unor grave greșeli 
pe care inițiatorii săi le-au comis. 
Sînt preluate și larg difuzate in 
acesf sens aprecierile baronului Ju
lius Evola conform cărora erorile 
organizatorice, și tactice ale Iui Mus
solini, spre exemplu, ar fi constat, 
in incapacitatea de a copia fidel 
corporațiile medievale, in „plebeiza- 
rea fascismului" (ceea ce ar fi con
dus la degradarea esenței sale aris
tocrațiile) și într-o greșită politică 
rasială.

Alte tentative de reevaluare a ve
chiului fascism, reținind coloratura 
mistică a propagandei și- manifesta- 
țiilbr caracteristice regimurilbr in 
discuție, plasează apariția și dezvol
tarea fascismului în sfera... divinu
lui prin faptul că el ar fi determi
nat și stăpînit de „Idee". Adoptind 
un ton mai sobru, scriitorul Maurice 
Bardeche, responsabilul 
„Defense de EIOecident";
naturalizeze fascismul în, 
(implicit neofascismul !), 
du-1 intr-o înclinație psihologică a 
omului care ar produce acest... 
„ideal romantic"!

O modalitate ca totul surprinză
toare de reevaluare (care amestecă 
elemente de drept, religie și anti
semitism declarat) este cea prezentă 
în paginile revistei italiene „La Noce 
della Giustitia". Ea țintește indirect 
obiectivul : judecătorii fascismului 
sînt infractori și, prin urmare, ne
demni de această calitate.

Tot o modalitate indirectă, de le
gitimare a vechiului fascism este- ar 
ceea care consideră absolut nece
sară ridicarea culpabilității conside
rată ca „ipotetică" a vechii gene
rații. Justificarea unui asemenea 
demers se face invocîndu-se efecte
le nocive pe care menținerea ei 
le-ar avea, asupra prezentului și. vii
torului Germaniei și care aonstau în 
„eternizarea dominației străine" și. 
în „perpetuarea stării de inerție" a 
germanilor din tînăra generație. în 
ultima vreme este semnalată, apari
ția în unele țări capitaliste europe
ne. a unor, lucrări cu pretenții ști
ințifice în care se încearcă negarea 
genocidului comis de regimul na
zist; disculparea persoanelor și in
stituțiilor implicate, prezentarea sen
tințelor din procesul de la Num
bers drept rezultatul aplicării unei 
„justiții a învingătorilor". Astfel de 
„rezultate ale cercetărilor istorice" 
sînt preluate și difuzate cu prompti
tudine in rîndurile tinerei generații 
de publicații ale unor formațiuni 
neofasciste franceze, ca Federația de 
acțiune naționai-europeană; Tînăra 
Națiune etc. Rhtușarea imaginii ve
chilor regimuri fasciste și a persoa
nelor care s-au aflat în fruntea lor 
se realizează și prin editarea unor 
lucrări în care personaje ca Hitler, 
MuBSolini. Franco etc. sint prezen
tate drept „eroii*, „figuri istbnioe 
pozitiva". Pbate fi menționată în 
acest aontext activitatea editurii 
belgiene ..Telexpree-Bybios — De 
Schiopioen". precum și cea a casei.de 
discuri patronată de publicația fran
ceză „Nouvel. Europe Magazine" care 
difuzează cuvintări ale vechilor con
ducători fasciști și cintece specifice 
regimurilor respective. în aceeași» 
direcție este orientată și o bună, 
parte a. activității editurilor fran
ceze- ..Beauval"; „Gerfault" și. „Inter- 
Press" care publică lucrări ca. ..Is
toria seoretă a Gestapoului" sau ro
mane. <ie aventuri cu tiraj ridicat 
care au ca eroi pozitivi membri SS. 
precum și revistele „Historia" și 
„Historama**, în care personalități 
ale SS- sint prezentate ca. posesori 
ai unor calității umane de excepție.

Deși, nu există, după cum am pre
cizat, o doctrină închegată a. neo
fascismului, se poate aprecia totuși 
căi tentativele de reevaluare a ve
chiului fascism, de retușare a ima
ginii regimurilor cu acest caracter, 
îndeplinesc rolul de premisă pentru, 
celelalte teme ale orientării și de 
pregătire a conștiințelor în vederea 
acceptării lor.

Ofensiva împotriva 
democrației

t
13,00 Telex
13,95 La sfirșit de săptămină (color)

• Floarea cîntului, floarea dorur 
lui — melodii populare cu Ana 
Pacatiuș Gala, desenului animat
• „Pentru pacea pămintului" — 
poem de Gheorghe Tomozei • 
Pasiune de-o viață — reportaj <£» 
Martie momente ale baletului : 
„Lacul lebedelor" de P. I. Ceai- 
kovski In interpretarea ansam
blului de balet din Leningrad.

- ■

publicației 
caută să 

general 
originîn-

(Partea» a Ii-a) șt Tot ce ara țara 
, . „Eroismul, de fle-

Reportaj * „Cinteoui
mai frumos : 
care, zi' 1 _ _______
cuvintelor" — moment poetic 
Tablouri din Galeria, Națională 
Telesport *. Autograf muzical 

14.45 Săpiămina politică 
15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal 
19,15 Taleenoiclopedia (color) 
19,40 Floarea din grădină (color). Emi- 

slune-concurs pentru tineri inter- 
preți de muzică populară. Etapa, t 

20.35 Film artistic (color). „Misiunea a 
fost îndeplinită"

22.20.Telejurnal
22,30, închiderea programului

O temă centrală a ideologiei neo
fasciste, așa cum rezultă din con
ținutul lucrărilor și publicațiilor de 
profil și care constituie deopotrivă 
scopui acțiunilor practice ale extre
mei drepte actuale, o reprezintă an- 
tidemocratismul. Astfel, ținta prin
cipală a tuturor acțiunilor forma
țiunilor neofasciste (inclusiv, a parti
delor politice cu. această, coloratură 
care beneficiază de cadrul democra
tic burghez in activitatea lor), o con
stituie instituțiile democratice actua
le și. în special ale statului, burghez. 
Scrierile neofasciste cu. caracter an
tidemocratic sint adresate in mod 
explicit și demonstrativ „majorității 
tăcute" — funcționarilor, comer- 
ciantilor, șomerilor, și ostașilor — 
cărora li se propxrn idei și convin
geri a» căror trăsătură distinctivă, o 
constituie disprețul., față de mașe, 
față de orice majoritate. Astfel, unul 
dintre „teoreticienii" neofasciști, al 
antidemoaratismului, A. Plebe atacă 
vehement într-o lucrare considerată 
de orientare drept fundamentală, 
„Filozofia rațiunii", principiul votu
lui egal pentru toată lumea, încer- 
cînd să demonstreze că dreptul la 
vot trebuie să fie distribuit propor
țional cu „prestigiul, posibilitățile 
financiare și activitatea productivă 
a indivizilor". Ideea centrală rezidă 
in afirmarea „inegalității veșnice" 
existentă în societatea, umană. „Nu 
există o prostie mai mare decît e- 
galitatea — declară A. Plebe. Eu 
urăsc democrația. Țara., trebuie con
dusă de cei mai buni, de cei aleși". 
Afirmații cu un astfel de conținut 
fățiș antidemocratic speculează sen
timentele de dezamăgire și nemul
țumire pe care le încearcă.largi ca
tegorii sociale față de faptul că de
mocrația burgheză nu numai că n-a. 
reușit să pozitivez.e valorile revolu
ției care a instaurat-o, dar ea s-a 
dovedit incapabilă să satisfacă dezi
deratele elementare ale oamenilor, 
cum ar fi, spre exemplu, asigurarea 
neștirbită a dreptului la muncă. în 
acest context nu apare deloc sur
prinzător că, în cadrul unei anchete, 
întreprinse de Institutul Ehmid din 
Republica Federală Germania și 
ale cărei rezultate au fost publicate 
intr-unui din numerele revistei 
„Der Spiegel", „35% dintre tinerii 
șomeri sint de părere că democra
ția nu le ajută la nimic".

Antidemocratlsmul constituie con
diția indispensabilă a- afirmării eli- 
tismului. Evantaiul mentalității eli- 
tiste proprii neofascismului se des
chide cu teze aristocratice, continuă 
cu manifestări de reeditate a „cul
tului. șefului providențial" cu vir
tuți mesianice și. se încheie logic in 
acute accente rasiste. Pornind de la. 
ideea. lui Julius Evola despre na
tura eminamente „aristocratică" a. 
fascismului, vechi sau nou, ideolo
gia neofascistă recomandă formațiu
nilor specializate in acțiuni care să. 
conducă la. „depolitizarea maselor", 
măsură fundamentală pentru a. asi
gura succesul’ și. viabilitatea, unui 
eventual nou regim de acest fel. 
Deopotrivă, aceeași, ideologie accen
tuează. asupra, rolului de „înnoitor" 
și „tămăduitor" al societății pe care 
l-ar avea armata și îndeosebi uni
tățile ei speciale.

Ideea unei elite de- profesioniști 
ai violentei politice. a», fost pusă in 
aplicare prin constituirea formațiu
nilor teroriste. Ea a reprezentat insă 
și mijlocul prin intermediul căruia 
s-a procedat. la atragerea la neo- 
fascism a unor cadre ale armatei. 
Reprezentativă în acest cadru- este 
asociația intitulată NEM Clubs con
stituită în Franța in jurul publica
ției „Le Nouvel Ordre Magazine" și 
care declara in statutul de consti
tuire că „sîntem cu. toți angajați- 
intr-o nouă formă, de război, noi. 
facem apel la elite, pentru că sen
sul datoriei este invă o- valoare sa
cră". Trebuie subliniat că dintre cei 
aproximativ o mie de membri care 
făceau parte din această asociație 
majoritatea o formau militarii.

Referitor la; raportul elitismului, 
promovat de neofascism cu tema, 
clasică a vechiului fascism, consta
tăm deplasarea accentului în cazul 
primului spre grupurile d6 profesio
niști ai armelor. Faptul se explică 
prin caracterul relativ stabil al de
mocrațiilor burgheze actuale care 
nu mai permit ascensiunea Ia pu
tere prin- modalitățile utilizate de 
către vechiul fascism. Tocmai de 
aceea rolul conferit de ideologia 
neofascistă militarilor in general 
(sau unităților speciale ale armatei) 
are drept obiectiv, atragerea și fo
losirea acestora in lupta pentru- pu
tere.

CARNET CULTURAL
Adaptarea tezelor 

rasiste la realitățile 
perioadei postbelice
Din elitism se degajă, ca o conse

cință logică, in eșafodajul ideologic

neofascist, tezele rasiste. Acestea apar 
in momentul in care atributul supe
riorității nu mai este conferii unei 
minorități a unui sistem social dat, ci 
unei comunități etnice sau unei va
rietăți' a speciei umane (desemnate 
indistinctiv ambele prin termenul 
de rasă). După, cum se știe, fascis
mul german a preluat și amplificat 
tema rasismului prin „virtuțile" con
ferite „rasei ariene". In raport cu 
vechiul rasism, cel promovat de 
neofascismul actual extinde aria, de 
aplicare a. atributului de superiori
tate la toate 
Europeismul, 
prin caic se 
promovai de neofasoisin* El are drept 
corolar aiitiimigraționisinui, atitudi
nea ostilă, fată, de pătrunderea in 
spațiul continentului nostru a-, eșa
loanelor de torță de muncă de pe 
alte continente, iți perioada de. 
boom economic a țărilor capitaliste 
occidentale. Trebuie făcută insă ob
servația că antiimigraționismul nu 
este promovat in mod exclusiv de 
neofasciști. El este împărtășit de 
unele straturi sociale, precum și de 
orientări politice străine neofascis
mului, exprimindu-se cu mai multă 
vigoare din deceniul opt, o dată, cu 
șirul de crize care a determinat, 
printre alte consecințe, creșterea 
sensibilă a șomajului. Asociind șl 
orientind, totodată, europeismul spre 
antiimigraționism, neofascismul ex
ploatează în profit propriu o stare 
de spirit generată ca reflex psiho
logic de structurile economice și 
funcționalitatea; sistemului capitalist.

Popoarele europene, susțin noile 
teorii rasiste, ar poseda un. fond 
genetic superior care ar fl amenințat 
cu , degradarea de mixajele cu ne- 
europeni. De unde „necesitatea unui 
rasism^european" decretat de „Nouvel 
Ordre Europeen (NOE) care să a- 
dopte măsuri hotărîte pentru apăra
rea rasei. Acestea ar consta, 
conform precizărilor făcute de 
secretarul general- al organizației, 
Gaston Amandruz, în „repatrierea 
africanilor și asiaticilor, interdicția 
căsătoriilor intre negri, galbeni și 
albit*. Acesta este punctul esențial. 
Trebuie, de asemenea, pusă în prac
tică o veritabilă politică biologică 
capabilă- să amelioreze caracterele 
ereditare ale popoarelor care sînt 
amenințate de o decădere biologică 
prea accentuată. Mai mult, căsătoria 
nu. trebuie să fie acordată decit in 
funcție de un anumit coeficient și 
respinsă, dacă tarele fizice 
importante.

O poziție identică apară 
cațiile organizației Ordre 
„Pour un Ordre Nouveau" 
Nouveau Hebdo". pentru care „hoar
dele negre de algerieni amenință 
comunitatea noastră de limbă, in
terese și rasă". în aceeași categorie, 
dar cu reminisaențe vizibile ale ve
chiului rasism nazist, se află și te
zele promovate de organizația in
ternațională National Socialist World 
Front, pentru care „lupta actuală 
este cea dintre specia germanoidă și 
rasele mongoloide, negroide și se
mite" și ai cărei rezultat ar fi „se
lecția elitelor biologice" pentru care 
militează și Frontul. în paginile pu
blicației franceze „Defense de l’Oe- 
cident"; sint inserate aprecieri și în
demnuri- de genul următor: „în pre
zent, rasa albă este purtătoarea ci
vilizației. Supremația omului alb 
este baricada pe care trebuie s-o 
apărăm din toate puterile, deoarece 
ea este singura, stavilă, protectoare ■; 
contra transformării genului uman 
prin care se încearcă transformarea 
umanității într-o colonie de insecte".

Se poate aprecia că tema ’ Tasis- - 
mului aste cea care a suferit, in- 
ideologia neofascismului, adaptarea 
cea mai sensibilă la realitățile pe
rioadei postbelice. Totodată, trebuie 
făcută precizarea că europeismul s-a 
dovedit, pentru aceeași, ideologie-, o 
teză; generoasă in „deschideri"."" El 
reprezintă nu numai o expresie „a- 
dtecvafâ" a rasismului, ci și o pre
misă pentru negarea statu-quo-ului 
de pe acest continent ca și pentru 
anticomunismul violent profesat de 
această ideologie. Pentru a face po
sibile aceste consecințe, europeismul 
a fost completat în primul caz cu 
adoptarea, tezei despre dreptul sacru 
al „conservării identității etniilor" 
încălcat de ordinea instaurată in 
Europa după încheierea celui de-al 
doilea război mondial, iar în cel 
de-al doilea caz, cu religia creștină 
care trebuie apărată, de astă dată 
împotriva amenințării comuniste.

Aceste caracteristici ale ideologiei 
neofasciste, motivațiile pe care ar 
ceasta le oferă acțiunilor organiza
țiilor de dreapta dezvăluie fondul ■ 
său reacționar șî antiumanist, evi
dențiind incâ o. dată. că. evitarea pe
ricolului pe care neofascismul il re
prezintă in viața politică a. societății 
contemporane 
de combatere 
eradicare din 
formațiunilor

popoarele Europei, 
așadar este modul 

manifesta rasismul

sînt prea

și publi- 
Nouveau, 
și „Ordre

impune acțiuni ferme 
a ideologiei sale și de 
viața politico-socială a 
au acest caracter.

Prof. univ. dr. 
Ovidiu TRĂSNEA

ARGEȘ. Sthu încheiat „Zilele 
culturale ale orașulbi Costești", 
desfășurate sub genericul „Tradiție 
istorică și contemporaneitate". Pro
gramul a cuprins numeroase ma
nifestări cultural-artistice. intre 
care, recitaluri de poezie și cintece 
patriotice, vernisarea de expoziții 
de carte, spectacole. Manifestări 
similare au avut loc și in comuna 
Cicărrești. (Glieorghe Cîrstea).

amplă manifestare culturalLartisti- 
că in cadrul celei de-a VI-a ediții 
a Festivalului national „Cintarea 
României". Autentică sărbătoare a 
artei populare. „Balada someșeană" 
a reunit 17 formații folclorice de 
pe valea Someșului și valea Ilvei, 
lă care s-au adăugat ansamblurile 
artistice „Cununa de pe Someș", 
precum și cel al Casei de cultură 
a tineretului din municipiul Bistri
ța. (Gheorghe Crișan).

GALAȚI. Ea casa de cultură din 
orașul Tîrgu Bujor s-a desfășurat 
un interesant schimb de experien
ță cu tema : „Activitatea cu cartea 
social-politică si tehnico-științifică 
și contribuția sa în formarea con
științei socialiste a oamenilor mun
cii”. Programul acestei manifestări 
politico-educative și cultural-știin- 
tifice organizată de Comitetul ju
dețean de cultură și educație so
cialistă și biblioteca județeană 
V. A. Urechia, a cuprins, între al4- 
tele, referate dfe specialitate, o ex
poziție de carte și o șezătoare li
terară. (Ștefan Dimitriu).

BRAILA. Sub egidă consiliului 
județean de educație politică și 
cultură socialistă, in municipiul de 
la Dunăre se desfășoară ediția a 
V-a-a concursului interjudetean.de 
creație si interpretare a poezjej 
patriotice. revoluționare „Mlhu 
Dragomir — Odă pămintului meu". 
La. această manifestare 
numeroși creatori- și 
majoritatea județelor 
diano Priceputul.

participă 
irrterpreți din 
patriei. (Can-

TELEORMAN. Două manifestări 
complexe desfășurate, sub generi
cul „Azi. casa de cultură ne apar
ține". au fost susținute ia Alexan
dria de colectivele întreprinderii 
de aparataje si accesorii și între
prinderii 
zentarea 
perioada 
an și a
continuare, au avut loc spectacole 
artistice dedicate fruntașilor in 
producție. în același fel. Casa de 
cultură va aparține. în perioada 
următoare, pe rind. tuturor unită
ților din oraș, (Slan Ștefan).

mecanice Islaz. După nre- 
rezultatelor obținute în 

care a trecut din acest 
sarcinilor ce le revin în

BISTRIȚA-NASAUD. în orașul 
stațiune 3îngeorz-Băi a avut loc o

GORJ. în climatul, 
emulație spirituală 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei". la Tîrgu Jiu a avut loc cea 
de-a XlII-a ediție a concursului 
folcloric interjudețean a), pionieri
lor și. școlarilor „Pe fir die baladă". 
In cadrul ediției din acest- an; cei 
mal tineri artiști amatori din ju
dețele Arad. Olt. Hunedoara. Si
biu. Vîltea. Dolj și Gorj au pre
zentat doine, balade si cintece de 
viată nouă, 
mentale de 
stemate ale 
Cu acest 
pionierești au luat parte la o sea
mă de acțiuni instructiv-educative. 
au vizitat obiective turistice si so- 
cial-culturale din județ. (Dumitru 
Prună).

de puternică 
generat de

piese vocale și Instru- 
muzică populară, ne- 
folclorului romanesc, 
prilej, mesagerii artei

Aspect din laboratorul de chimie al, școlii generale din comuna Grivița — județul Ialomița.
Foto.: S. Cristian

INDUSTRIE-ARTĂ: o relație
bivalentă cu ample ecouri sociale

îh spațioasele săli ale ex
poziției permanente de 
porțelan de- la. „I®ie-“' poți 
reconstitui o parte a isto
riei porțelanului românesc. 
Căci aici, la Cluj-Napoea, 
lua. ființă;, cu paste șase 
decenii in urmă, una din 
primele întreprinderi de a- 
cest fel din țară, începutu
rile, desigur, au fost mo
deste comparativ cu ampla 
dezvoltare și modernizare 
pe care a cunoscut-o între
prinderea mai ales în ulti
mele două decenii. Străbâ- 
tind sălile acestei expozi- 
ții-document, urmărind 
succesiv evoluția formelor 
și a decorului Integrate 
marilor tendința stilistice 
ale momentului în care au 
fost create, precum și li
niilor de producție tot mai 
perfecționate, constatînd în 
același timp marea varie
tate a produselor fabricate 
în ultimii ani, nu poți 
nu te, gindești că există 
producția de ceramică 
latură socială capabilă, 
se manifeste cu deosebita 
autoritate. In condițiile in 
care pictura, izolată în ga
lerii și muzee, face eforturi 
remarcabile să-și atragă 

' vizitatorii, ceramica oferă 
o șansă in plus, o cale de 
acces spre public. învesti
tura socială- este dată toc
mai de utilitatea ei larg 
socială. Iar dacă urbanis
mul și arhitectura moder
nă, complexitatea vieții 
sociale au oferit spații 
vaste care au impus inter-, 
venția artistului plastic, 
dacă sculptura monumen
tală din material aeramic 
destinată' spațiilor publice 
și interioarelor de- clădiri a 
dus la crearea unor lucrări 
în care funcția social» 
culturală este extrem de 
amplă, același rol revine 
obiectelor de ceramică- de
corativă din spațiul, fami
lial. Piese ceramice de rea
lă. calitate, ușor mul.tipli- 
cabile- pot contribui la îm
plinirea. interiorului mo
dern capabile să. ateste 
o dată mai mult faptul că 
stadiul de preocupare or
namentală poate fi depășit, 
că ceramica românească a 
•atins noi stadii, superioare,, 
de dezvoltare. Așa cum a 
demonstrat-o simpozionul 
național de ceramică des
fășurat in vara anului tre
cut la „Iris". Creatori din 

. Cluj-Napoca, Alba
Sighișoara, Baia 
București, Curtea de 
geș s-au întilnit in 
rosul cadru al intreprinde- 
tii clujene» Au răspuns din 
punct de vedere artistic 
stării de concurs create 
prin adevărate demonstra- 

, ții de măiestrie care aveau 
drept unic țel diversifica
rea producției în vederea 
aflării de noi forme fru
moase, utile, adaptate ma
rilor posibilități tehnice o- 
ferite de industrie. „Spiri
tul de competiție profesio
nală stimulat de simpo
zion — sublinia, inginerul- 
șef Virgil Barna — prin 
produsele noi create a. răs
puns exigențelor mereu 
crescînde ale beneficiarilor 
noștri interni și externi. 
Prin tematica tratată s-au 
testat noj forme și decoruri 
pentru vesela de menaj, 
articole decorative, orna
mentale și alte produse 
prin care s-a imbogătit no
menclatura 
dovedind
creație și 
mică, de. 
mai util, mai 
mai bine". In- contac-t 
tehnologia industrială, ar-

să 
in 
o 

să

Iulia,
Mare,

Ar- 
gene-

de fabricație, 
potențialul de 
creștere econo- 
deschidere spre 

frumos și 
cu.

nștii și-au adaptat modele
le și stilul de lucru, le-au 
simplificat de multe ori. 
Rezultatele in ceea ce pri
vește diversificarea pro
ducției, curajul de a abor
da și rezolva forme noi au 
putut fi,. concret, constatate 
o dală cu deosebitul succes 
de public al expoziției or
ganizate, la sfîrșitul sim
pozionului, în cadrul Mu
zeului etnografic al Tran
silvaniei. La cererea pu
blicului, expoziția a rămas 
deschisă timp de trei luni 
In loc de una, așa cum fuse
se prevăzut. Unele din mo
delele noi, realizate cu acel 
prilej, au intrat de altfel 
în producția de serie, ală
turi de cele peste 100 de 
prototipuri pe care între
prinderea le asimilează a- 
nual. Așa cum spunea to
varășul. Hnat Ieremia, șe
ful compartimentului crea
ție,, scopul prim al întregu
lui efort creator desfășurat 
de membrii 
colectiv se 
slant spre 
produse de 
rezultantă a unității crea- 
ție-tehnică, menite să răs
pundă solicitării Și exigen
ței societății în măsura în 
care acestea se integrează 
organic în viața socială, 
contribuind la lărgirea 
ariei de acțiune a artei in 
producția socială și la sa
tisfacerea nevoilor sporite 
ale nivelului de trai și, deo
potrivă, la promovarea 
gustului și educarea artis
tică a publicului larg".

Vastele ateliere ale între
prinderii clujene, străbătute 

fără» odihnă de vagoneții 
care poartă spre impresio
nantele cuptoare-tunel ne
sfârșite rasteluri incăreate 
cu» produse, munca migă
loasă desfășurată in atelie
rele de decorare a acestor 
produse, ca și in atelierele 
de creație-decor sau -in 
acelea, de fasonare manua
lă sint, fără îndoială, răs
punsuri elocvente in a- 
ceastă competiție de inteli
gență, bună organizare și 
eficiență a muncii. Impor
tant mai ales- in acest do
meniu este ca pe baza, unei 
munci superioare, comple
xe, să se realizeze și din 
punct de vedere cantitativ 
produse de mare finețe, 
frumoase, competitive. In 
aceste condiții, responsabi
litatea creatorilor față de 
calitatea prototipurilor pro
puse dobindește sensuri 
deosebite, nu numai artis
tice, ci din» ce in ce mai 
larg sociale. Iată de ce, în 
atelierul de creație-modele 
al întreprinderii, in- pre
zența creatorilor absolvenți 
ai unor institute de artă, 
am abordat in primul rind 
problema integrării proas
peților absolvenți în me
diul industrial. In gene
ral, ne spune Horea Sirbu, 
integrarea se realizează, u- 
șor pentru că studenții, 
mai ales- cei din, Cluj-Na- 
poca, beneficiază de avan
tajul de a avea în apropie
re una din cele mai mari 
întreprinderi industriale de 
profil, unde-și realizează 
practica productivă. Există 
aici, in industrie, preciza 
creatoarea Emilia Drăgan, 
aspecte cu care nu te intil- 
nești in institut ; o întrea
gă tehnologie pe care, la în
ceput. o cunoști mai mult 
teoretic, ca și necesitatea 
continuă de a concepe in 
așa fel prototipul ineît să 
răspundă exigențelor pu
blicului și posibilităților- de 
multiplicare, să realizeze 
substanțiale reduceri 
consumurilor. Pentru

acestui harnic 
îndreaptă con- 
„realizarea de 
reală valoare.

face față acestor crtrințe 
complexe și implicit pentru 
a deprinde temeinic aceas
tă meserie, adăuga Etnii 
Crețu, tinerii absolvenți 
trec, timp de șase leirii, 
prin toate secțiile Jnftre- 
prinderii.

în condițiile societății 
noastre contemporani, in 
care activitatea desfășurată 
pe toate planurile este des
tinată calității, nu O.e mai 
putem mulțumi defer cu 
fructificarea spont-itnă, ne
prelucrată a talentului. Im
portant este, in ac-Bste con
diții, rolul ce revine învăță- 
mintului artistic In forma
rea armonioasă, multilate
rală a noilor generații, a 
oamenilor de mifine dotați 
deopotrivă eu sensibilitate 
artistică și rigoare științi
fică. O educație echilibrată 
în sensul însușirii atît a ce
lor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, cît și a 
cuceririlor fundamentate 
care au avut ioc în conști
ința artistică a timpului 
nostru. Despre preocupări
le înregistrate in acest do
meniu destinat, nu doar să 
dezvolte excepționale în
zestrări artistice, ci, în ci
gala măsură, Aî formeze oa
meni policalifficati, capabili 
să intervină etficient in mo
delarea mediului ambiant, 
pe măsura și in pas cu ce
rințele societății contem
porane, am aflat cîteva 
răspunsuri concrete la In
stitutul de arte plastice din 
Cluj-Napoca. «Foarte multi, 
dintre absolvenții institutu
lui nostru, ne spunea tova
rășul Mircea Bălău, recto
rul Institutului de arte plas
tice „loan Andreescu", des
fășoară o activitate concre
tă, eficientă, în cadrul a nu
meroase întreprinderi in
dustriale, și n-ar fi decît să 
amintim întreprinderile 
„Iris", „Cero-, întreprin
derea de porțelan din Alba 
Iulia, fabrica de mobilă 
„Libertatea", întreprinde
rea de țesături „Romania 
muncitoare", „Mueart", 
„Sanex", întreprinderile de 
sticlărie de la Turda și 
Bistrița. în domeniul for
melor. industriale s-a des
fășurat activitatea cea mai 
intensă, cu rezultate dintre 
cele mai spectaculoase. Și 
n-ar fi decît să enumerăm 
din nou prototipurile pen
tru mașini de cusut reali
zate la Cugir. prototipurile 
de electrotehnică și elec
tronică pentru „Tehnoton", 
acelea de motorete pentru 
Zărnești, acelea de aparate 
electrocasnice pentru „E- 
lectroargeș",. numeroasele 
prototipuri de mobilă, ju
cării. corpuri de iluminat, 
ceramică, realizate în ca
drul secțiilor noastre. Sint 
exemple concrete ale felu
lui in care răspundem exi
gentelor, de mare actuali
tate, ale integrării învăță- 
mintului cu producția». 
Sînt exemple fără îndoială 
pilduitoare asupra necesi
tăților și posibilităților de 
integrare socială a proce
sului de invățămint, tinerii 
artiști avind posibilitatea, 
după absolvire, să se mani
feste ca importante forțe 
de acțiune in variate uni
tăți economice. Așa cum, a 
ținut să sublinieze profeso
rul Teodor Botiș,. secreta
rul de partid al institutu
lui, lucrurile se petrec ast
fel nu numai in secțiile de 
proiectare industrială sau 
artă decorativă, ci și în a- 
celea de pictură, sculptură 
sau grafică.

Inteligenta creatoare se 
cere folosită superior, efi-

cient. Este unul din impe
rativele vremii", una dintre 
regulile progresului. Că lu
crurile se petree așa am 
putut constata direct, în- 
tr-una din cele mai moder
ne unități de cercetare ale 
cărei rezultate iși eîntă- 
resc eficiența economică in 
beneficiile substanțiale ob
ținute anual pe plan intern 
și extern. Este vorba de 
filiala CERO, din Cluj-Na- 
poea, a Institutului de cer
cetări și proiectări pentru 
tehnologii de sticlă și cera
mică fină. Un puternic co
lectiv de creatori iși ală
tură aici eforturile de cău
tările neobosite ale cerce
tătorilor. Laboratoarele 
moderne, atelierele de 
creație, dar mai ales o sub
stanțială activitate produc
tivă ne arală, concret, că 
aici, la CERO, pasiunea de 
a descoperi cu ochi con
temporani dimensiunile și 
valorile create pină acum, 
de a contribui la afirmarea 
modernă a domeniului des
coperind. și experimeniind 
materiale, metode și teh
nici noi sînt realități coti
diene. „Această pasiune, 
ne spunea tovarășul Ni
colae Ciontea, directorul 
filialei, reunește deopotri
vă ingineri și artiști, chi- 
miști și fizicieni, modelori 
și decoratori. Printr-o 
muncă susținuta am. reur 
șit să aducem țării, doar 
în domeniul materialelor 
de decor (coloranți și de- 
calcomanii), o importantă 
reducere a efortului valu
tar". Rezultatele deosebite, 
originale, multe dintre ele 
premiere pe plan mondial 
și național, au fost înregis
trate de asemenea, în. do
meniul materiilor prime, ca 
de pildă in acela a! porțe
lanului fosfatic — creație 
a filialei — preluată- recent 
in cadrul unei noi secții 'a 
Sighișoara, al vitrocerami- 
cii, de asemenea create la 
CERO, al produselor de 
menaj și termorezistenie 
de tip „Ceroterm" sau, „Vi- 
1rus“ sau gresii obținute din 
materii prime indigene. 
Marcate cu imaginea sim
bolică a Ginditorului cul
turii Hamangia — una din 
cele mai vechi și nțai in
teresante creații ceramice 
descoperite pe teritoriul 
tării . noastre — produsele 
moderne ale filialei CERO 
conjugă eforturi de inteli
gență și fantezie contri
buind la particularizarea 
produselor, la amplificarea 
specificului lor competitiv. 
„Numai cele peste 1 000 de 
modele de decalcomanii, ca 
și modelele pentru porțe
lanul fosfatic create aici, 
adăuga tovarășul’ Nicolae 
Ciontea, nu. numai că ne-au 
scutit de un substanțial e- 
fort valutar, dar au dus* la 
dezvoltarea; unor 
specific românești, 
demult importam 
străine cu flori și 
care nu erau ale ______
Acum am ajuns nu doar să 
creăm pentru noi motive 
originale românești, dar și 
să le impunem pe piețele 
străine, înt.rucît cataloagele 
noastre sini deosebit de 
prețuite de beneficiari din 
multe țări ale lumii". Mai 
mult decit o simplă proble
mă de producție se află 
aici o complexă problemă 
de educație, de prezență a 
creativității românești ca
pabile să ne reprezinte și 
în domeniul ceramicii la
un

motive 
Pînă nu 
modele 

tipologii 
noastre.

înalt nivel calitativ.

Marina PREUTU 
Marin OPREA

A devenit o tradiție, pentru oame
nii de artă, pentru muzicieni să în
trețină un viu și eficient dialog cu 
oamenii muncii, să cunoască în
deaproape marile realizări ale aces
tor anj, să se informeze; să se docu
menteze, să se inspire pentru ca in
terpretările sau opusurile lor să 
poarte însemnele realității, să fie in 
consens cu ritmul șj frămintările 
epocii în care trăim, Astfei, frec
vent. sub egida Uniunii compozito
rilor și muzicologilor, a Conservato
rului „Ciprian Porumbescu", compo
zitori. interprets critici, muzicologi, 
folcloriști au in agendele lor de lu
cru intîlniri cu muncitorii marilor 
platforme industriale din Capitală 
sau din țară, cu artiști amatori — mi
neri, siderurgiști, țărani cooperatori 
etc., cu spectatori din toate gene
rațiile, de cele mai diferite profesii, 
dornici de a fi prezenți la împlinirea 
faptelor de. artă si de a.-si comunica 
in același timp gjnduriie. de a vorbi, 
la Iacul lor de muncă, despre pre
ocupările lor... Așa cum s-a intimplat 
nu de mult la Alba Iulia si Cugir 
(județul Alba), la. Petroșani, Vulcan, 

, Uricani, Lupeni, Livezeni (județul 
Hunedoara), unde corul ..Madrigal", 
dirijat de Marin Constantin, cor al. 
Conservatorului ..Ciprian Porum
bescu". si un crup de cunoscuti mu
zicieni au conferit o relevabilă ținu
tă poetică si artistică manifestărilor 
organizate de forurile de cultură ju
dețene, de instituțiile amintite, 
dedicate oamenilor muncii ace
lor lpcuri. Putem astfel vorbi 
despre etica muzicianului (compozi
tor. interpret), care-și împlinește mi
siunea, cu dăruire și profesionalism, 
particjpînd. la dialogul viu cu oa
menii muncii despre valorile muzi-

cii. despre valorile artei, despre mu
zica românească, și ancorarea, ei in 
realitate. Pentru că, daca ne referim 
doar la corul ..Madrigal", aflăm că 
luni, să spunem,, cintă pentru stu
denții Centrului universitar Bucu
rești. miercuri participă la. o întilhire 
cu dirijorii formațiilor corale de 
amatori, vineri dimineața înregis
trează, pentru ca să poată la sfirșit 
de săptâminâ să înceapă un turneu

pianistul Cristian Vais. care a invi
tat la o captivantă, călătorie in lumea 
liedului: participarea lui .Andrei 
Agoșton (vioară) si Ferdinand Weiss 
(pian), care au tălmăcit luminos So
nata nr. 8 in Sol Major de Beetho
ven, precum și Ovidiu luliu Mtildo- 
van, Aurelian Octav Popa, Iosif Sava, 
— intr-un minunat recital de 
zică și poezie ; de asemenea, 
citalul muzicienilor din Alba

mu- 
re- 
Iu-

tea porțelanului de Alba Iulia... Și 
cum să nu fi fost așteptat cu in
teres „Madrigalul*1 (așa cum au fost 
apreciati și asist, univ. Ovidiu Cucu 
— un pianist cu largi disponibili
tăți repertoriale, studenții Adrian 
Ispas — vioară. Lucica Minea — o 
virtuoză xilofonistâ, Anca Nicolae— 
pian) cind este știut că ceramiștii 
sînt mari iubitori de frumos ; și, în 
oricare atelier ne-am aflat, la Crea-

prin țară ; intre timp pregătește pri- 
me-au.diții, noi partituri pentru un 
turneu internațional... Este o forma- 
tie-etalon in arta, corală, modernă, 
care propune, pe orice scenă s-ar 
afla, Ateneu sau podium de cămin 
cultural, club muncitoresc ori săli de 
apel mineresc — o călătorie fără egal 
In lumea muzicii. Si la Alba Iulia. 
unde nu demult s-a împlinit cea 
de-a doua ediție a Festivalului „Ti
nerețea capodoperelor", la aprecia
bile cote artistice, s-au aflat și „mo
mentele" „Madrigal". Prezentei sale i 
s-au adăusat. intr-un elevat univers 
cameral, cunoscutul cvartet „Voces", 
care a. propus pagini de largă au
dientă (C. Dimitrescu — ..Dans țără
nesc". C. Nottara — „Siciliana". Mo
zart — „Mica serenadă" etc.l, trecute 
prin viziunea acestor virtuozi ieșeni 
care Dosedă un substanțial reperto
riu. interpretarea mezzosonranei Mi- 
haela Agache (solistă a Operei Ro
mâne din București), acompaniată de

ne-

✓

lia — și aș numi în primul rind pe 
cunoscutul organist Felician Roșea — 
care au demonstrat pasiune, dorința 
comunicării cu publicul. Dar. „Ma
drigalul" a fost orezent s!
podiumul Casei de cultură, din Alba 
Iulia, a cintat și la clubul muncito
resc din Cugir, pentru lucrătorii în
treprinderii mecanice-, a dialogat șl 
cu membrii corului sindicat-invăță- 
mint din localitate despre repertoriu, 
despre circulația unor prelucrări 
folclorice ; a concertat și la între
prinderea „Porțelanul" pentru cei 
2 000 de tineri creatori de frumos, 
care compun, modelează peste 400 
de modele noi intr-un
licate piese in stil modern, 
sic. baroc ce s-au impus la marile 
intîlniri internaționale (Peruggia, 
Bagdad. Leipzig. Salonic etc.), eta- 
lind — cum spunea ing. chimist 
Covaciu Elena, directoarea întreprin
derii — transluciditatea, originalita
tea formei, intensitatea albului, fine-

an. de- 
cla-

tie, la. Dantelare, la Decorare... am 
urmărit cu respect curn miini 
pricepute se sțrăduiau să dea linie, 
formă, stil, oricărui obiect, un pre
tențios candelabru cu globuri flora
le sau o simplă ceașcă de ceai?!

Odată mai mult s-a demonstrat că. 
arta profesată cu respect, cu. adin- 
că emoție, oriunde, pe orice podium 
poate stabili un autentic si emo
ționant dialog. Este in fond vorba 
de etica interpretului, de ținuta unei 
celebre corale care a. străbătut meri
dianele și care în orice colt, de pă- 
mint românesc s-a. aflat, in aceeași 
notă de profesionalism, prezentin- 
du-se in costume de gală, in costu
me de epocă, în semn de respect 
pentru auditoriu, aduce bucurie, lu
mină, împarte eu aceeași dăruire, 
dragoste pentru cîntec. Și, dacă la 
Alba Iulia, cadrul sărbătorii muzi
cale s-a. numit „Tinerețea capodope
relor", Ia cîteva săptămîni distantă, 
in Valea Jiului, pornind de la Petro-

șani, manifestarea (în care de aseme
nea „Madrigalul" a fost oaspete de 

'onoare) s-a desfășurat sub genericul
„Laudă omului muncii si creației 
sale", de fapt un amplu program po
litic, cultural-educativ, organizat sub 
Îndrumarea Comitetului municipal 
de partid Petroșani. „Pentru a cincea 
oară a fost invitat «Madrigalul» să 
cinte minerilor Văii Jiului — spunea 
prof. univ. Nicolae Căii noi ii, pre
ședintele Uniunii compozitorilor și 
muzicologilor, rectorul Conservatoru
lui «Ciprian Porumbescu». Nu numai 
să cinte, dar să se și intilnească cu 
minerii, cu membrii unor formații 
corale — precum grupul «Armonii 
tinere» și corul întreprinderii de uti
laj minier, instruite de entuziastul 
dirijor Horațiu Alexandrescu, cu lu
crătorii unor importante întreprin
deri din orașele Văii Jiului. Oricare 
moment (concert, simpozion, dez
batere,..). a fost — ca si in județul 
Alba — o emoționantă, lecție, plină 
de inv.ătăminte. atit pentru spectatori, 
cit și pentru muzicieni, pentru inter
pret, compozitori, studenți".

Și dacă la Vulcan, să spunem, s-ar 
fi reținut pe 0 peliculă întreg con
certul, de la primele clipe, in care 
sala era Încordată in așteptarea in- 
tilnirii cu madrigaliștii, pînă. la 
aplauzele fierbinți, entuziaste, din 
final — filmul ar fi devenit cu sigu
ranță un document despre firele ne
văzute ale marii arte, despre ecoul ei 
în sufletele însetate de frumos ale 
făuritorilor de bunuri materiale, des
pre valențele cîntecului care cap
tează întreaga suflare.
Smaranda OTEANU, Stefan 
D1N1CA, Sabin CERBU

casei.de
interjudetean.de
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PLENARA CU ACTIVUL DE PARTID
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TELEGRAMA ADRESATĂ'
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate și iubite tovaj-ășe Nieolae Ceaușeseu.

Cronica zilei

Participant!! Ia Plenara cu activul de partid al Municipiului București, 
consacrată dezbaterii și adoptării măsurilor ee se impun pentru înfăptuirea 
exemplară a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră date la ședința de 
lucru cu membrii Biroului Comitetului municipal de partid, insufletiti de 
sentimentele de nețărmurită dragoste, de inalt respect cu care vă înconjoară 
pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nieolae Ceaușeseu, eel mai iubit 
fiu al națiunii, genialul conducător și strateg al edificării României socia
liste moderne, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, 
dind glas recunoștinței ee v-o poartă comuniștii, toți oamenii muncii din 
Capitală, vă exprimă eel mai profund omagiu pentru tot ceea ee ati făcut 
Și tăceți, cn nemărginită dăruire patriotică, abnegație și patos revoluționar, 
de peste cinci decenii, in vederea impiinirii năzuințelor de dreptate socială, 
independență, prosperitate și pace ale poporului român.

Analizind in cadrul plenarei noastre activitatea desfășurată de Organi
zația de partid a Capitalei pentru realizarea sarcinilor de plan și angaja
mentelor asumate pe acest an și pe intregul cincinal, vă raportăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar general, că am desprins toate concluziile 
necesare pentru perfecționarea stilului și metodelor noastre de muncă și 
vâ asigurăm eă sin tem ferm botăriți să acționăm neabătut pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor și indicațiilor date de dumneavoastră m cadrul 
ședinței de lucru eu membru Biroului Comitetului municipal de partid — 
nouă și elocventă expresie a grijii deosebite și a sprijinului permanent și 
multilateral pe care le acordați dezvoltării economico-soeiale in ritm susținut 
a municipiului București, continuei modernizări edilitar-urbanistiee pe eare 
o cunoaște orașul nostru in contextul marilor prefaceri ee au loc pe tot 
cuprinsul patriei — pentru eare, in numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din Capitală, vă adresăm, o dată cu întreaga noastră gratitu
dine. cele mai calde mulțumiri.

In lumina orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nieolae Ceaușeseu, participanta la plenară, pe baza ana
lizei aprofundate asupra modului in care s-a acționat pentru punerea in 
valoare a tuturor forțelor tehnico-materiale și umane de eare dispune muni
cipiul București, s-au angajat să realizeze in acest an un ritm de creștere 
a producției de 12 la sută, superior celui prevăzut, astfel incit printr-o 
puternică mobilizare a colectivelor de muncă, prin folosirea eu randament 
superior a capacităților de producție existente, prin mai buna organizare 
și modernizarea inireprinderilor, să obținem in 1986 o producție industrială 
de 185 miliarde Iei, cu 15 miliarde lei mai mult față de planul inițial, intregul 
spor de producție urmind să se obțină, în principal, pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

In cadrul plenarei cn activul s-a evidențiat hotârirea organelor și or
ganizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor din Capitală de a acționa 
neabătut in vederea introducerii ne scară largă a progresului tehnic, asi- 
milind în ritm mai rapid produse și tehnologii cu înalte performante, a 
creșterii susținute a productivității muncii. îndeosebi prin mecanizarea si 
automatizarea sectoarelor care necesită in prezent un mare volum de 
manoperă, a reducerii substanțiale a costurilor de fabricație, a consumurilor 
de materii prime și energetice, a sporirii eficienței in toate domeniile.

Siluind pe primul plan al activității fiecărui colectiv realizarea produc
ției pentru export, ca o cerință de importanță hotăritoare pentru dezvol
tarea generală a patriei, dorim să vă încredințăm, mult stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușeseu. eă organele și organizațiile de partid, consiliile oame
nilor muncii vor asigura îndeplinirea in condiții exemplare de calitate si 
eficiență a tuturor comenzilor, prin organizarea de linii, secții și ateliere 
specializate pentru producția destinată partenerilor externi, acționind. tot
odată, pentru lărgirea nomenclatorului de produse oferite la export si spo
rirea continuă a volumului acestuia.

Pe baza rezultatelor si a stadiului de execuție a lucrărilor in agricultură, 
unitățile Sectorului agricol Ilfov iși vor îndeplini integral obligațiile fată 
de fondul de stat, asigurind. totodată, prin obținerea unor producții supe
rioare prevederilor planului, canlităti sporite de produse agroalimentare pen
tru buna aprovizionare a populației.

Analizind îndeplinirea vastului program de investiții prevăzut pentru 
acest an si pe intregul cincinal, participant^ la plenară vă raportează, mult 
stimate tovarășe secretar general, că sint l'erm hotâriți ca, prin organizarea 
temeinică a activității pe toate șantierele, obiectivele edilitar-urbanistiee 
aflate în prezent in plină execuție să fie realizate la termenele stabilite, 
înfăptuind neabătut grandiosul proiect de sistematizare a Capitalei patriei, 
indicațiile dumneavoastră privind buna gospodărire și sistematizare a teri
toriului. extinderea si diversificarea serviciilor pentru populație, astfel incit 
municipiul București să devină, așa cum ne-ati cerut, un model de organi
zare gospodărească și edilitară, care să asigure condiții tot mai bune de 
muncă si de viată locuitorilor săi.

Plenara a stabilit, pe baza prețioaselor dumneavoastră orientări și indi
cații. un amplu program de îmbunătățire a activității politico-educative si 
organizatorice, a vieții interne de partid în toate organele și organizațiile, 
pentru întărirea climatului de ordine si disciplină in fiecare colectiv de 
muncă, pentru creșterea spiritului de răspundere la toate nivelurile fată de 
modul cum se îndeplinesc hotăririle de partid și legile țării.

însuflețiți de minunatul dumneavoastră exemplu de slujire fără preget 
a intereselor fundamentale ale patriei, comuniștii, toti oamenii muncii din 
Capitală, vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nieolae Ceaușeseu. 
genial ctitor al celei mai fertile epoci din istoria națională, că vor face 
totul, neprecupețind nici un efort, pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin 
din hotăririle Congresului al XlII-lea. a indicațiilor și orientărilor dum
neavoastră, menite să confere o nouă calitate întregii activități pe care o des
fășurăm. exprimind prin fapte de muncă exemplară adeziunea de neclintit 
la politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, consacrată împlinirii 
celor mai nobile aspirații de prosperitate și pace ale națiunii. ridicării 
României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.

★
La întreprinderea ..23 August" 

din Capitală s-au desfășurat, vineri, 
lucrările plenarei cu activul de 
partid al municipiului București.

Plenara a dezbătut, in spirit de 
Înaltă exigență comunistă, revoluțio
nară, măsurile ce se impun pentru 
înfăptuirea exemplară a hotăririlor 
Congresului al XlII-lea al partidu
lui, a orientărilor și indicațiilor date 
de tovarășul Nieolae Ceaușeseu la 
recenta ședință de lucru cu membrii 
Biroului Comitetului municipal de 
partid București.

Participanții la dezbateri au anali
zat, in mod critic și autocritic, acti
vitatea desfășurată de organizațiile 
de partid municipală si ale sectoa
relor Capitalei, de consiliile popu
lare și ale oamenilor muncii din in-

CRONICA
Pentru coordonarea unitară și 

perfecționarea activității în dome
niile minelor, petrolului și geologiei, 
prin Decret al Consiliului de Stat a 
fost înființat Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei, prin fuziu

Expoziție fotodocumentară dedicată celui de-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S.

în cadrul programului de schim
buri culturale intre România și 
Uniunea Sovietică, vineri s-a deschis 
la Muzeul dc istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România expoziția 
fotodocumentară ..Poporul și partidul 
în unitate", dedicată celui de-al 
XXVII-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Organizată, in colaborare cu Mu
zeul central al revoluției din U.R.S.S., 
expoziția pune in evidență, prin nu
meroase exponate, rolul deosebit al 
celui de-al XXVII-lea Congres al 
P.C.U.S. in viata și revoluția socie
tății sovietice. Fotografii și lucrări 
ale graficienilor sovietici înfățișează 
realizările obținute de popoarele 
Uniunii Sovietice, sub conducerea 
partidului comunist, in opera de e- 
dificare a societății socialiste și co
muniste. noile programe de dezvol
tare a tării, adoptate de cel de-al 
XXVII-lea Congres al P.C.U.S.. po
litica externă, de pace și colaborare 
internațională a partidului și statu
lui sovietic.

Un sectar special al expoziției este 
consacrat dezvoltării colaborării ro-

vremea
Institutul ele meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 iunie, ora 21 — 24 iunie, 
ora 21. în țară : Vremea va fi caldă, iar 
cerul variabil, cu înnorărl mai accen
tuate în nordul țării și în zonele de 
deal și de munte, unde vor cădea ploi

♦
treprinderile bucureștene și au fă
cut propuneri concrete menite să 
contribuie la creșterea răspunderii 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din unitățile economice pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor de plan pe acest an și pe între
gul cincinal, pentru perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă, întă
rirea ordinii și disciplinei, sporirea 
eficienței și îmbunătățirea calitativă 
a întregii activități,

în încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului Nieolae Ceaușeseu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

nea Ministerului Minelor, Ministe
rului Petrolului si Ministerului Geo
logiei. care îsi încetează activitatea.

Prin Decret prezidențial, in func
ția de ministru al minelor, petrolului 
și geologiei a fost numit tovarășul 
loan Folea.

mâno-sovietice in domeniile politic, 
economic, cultural. Sint prezentate 
momente din timpul intilnirilor și 
convorbirilor diptre tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov. care au conferii noi di
mensiuni raporturilor româno-sovie- 
tice. spre binele și in interesul am
belor țări, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

La vernisai au rostit alocuțiuni 
Tamara Dobrin, vicepreședinte a! 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. si L. B. Polișiuk, consilier 
al Ambasadei Uniunii Sovietice Ia 
București.

Au luat parte Florea Ghiță și Mihai 
Nieolae. adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai altor minis
tere și instituții centrale, oameni ai 
muncii din Capitală.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați m țara noastră.

(Agerpres)

locale, mai ales sub formă de aversă, 
însoțite de descărcări electrice și, izo
lat, de grindină. Pe alocuri, în a doua 
parte a intervalului, cantitățile de apă 
pot depăși 20 litri pe metru pătrat în 
24 de ore. în restul țării, averse izo
late. Vîntul va sufla slab pînă ia mo
derat, cu intensificări locale de scurtă 
durată din nord-vesțul țării. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 10 
și 20 de grade, cele maxime. In scă
dere ușoară, între 23 și 32 de grade.

Ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Zo lang Guk, a organizat, 
vineri, la sediul ambasadei, o gală 
de filme documentare cu prilejul 
aniversării vizitelor oficiale de prie
tenie in Republica Socialistă Româ
nia ale 1 tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Co
reene.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prirn-ministru al guvernului. Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ilie Văduva, minis
trul afacerilor externe, reprezentanți 
ai conducerii altor ministere și insti
tuții centrale, activiști de partid și 
de stat, generali și ofițeri, ziariști.

♦
In perioada 17—20 iunie au avut 

loc la București consultări intre mi
nisterele afacerilor externe ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

în spiritul hotăririlor și înțelegeri
lor convenite cu prilejul ,intilnirilor 
la nivel înalt, s-a efectuat un schimb 
de păreri cu privire la stadiul ac
tual ai relațiilor de colaborare ro- 
mâno-cehoslovace și la posibilitățile 
de dezvoltare a acestora in viitor. 
Au fost examinate, de asemenea, 
unele, probleme internaționale de in
teres comun.

Cu acest prilej, primul locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, Jindrich Reho- 
rek. a fost primit de tovarășul Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. precum și de tova
rășul Ilie Văduva, ministrul aface
rilor externe.

La primiri a fost prezent Jan 
Papp, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București.

★
La Ambasada Republicii Populare 

Polone a avut loc. vineri, o conferin
ță de presă in cadrul căreia amba
sadorul Bogusiaw Stahura a prezen
tat activitatea de pregătire a celui 
de-al X-lea' Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, ale cărui 
lucrări vor începe la 29 iunie a.c. Au 
fost relevate principalele direcții 
ale dezvoltării economico-sociale a

Consfătuire și schimb de experiență
pe probleme ale

în spiritul orientărilor și indicați
ilor. al exigențelor formulate de to
varășul Nieolae Ceaușeseu privind 
realizarea programelor elaborate in 
industria ușoară, pentru înfăptuirea 
obiectivelor ce revin acestei ramuri 
a economiei naționale din hotăririle 
Congresului al XlII-lea al partidului, 
la București a avut loc vineri con
sfătuirea pe țară de instruire și 
schimb de experiență organizată de 
Consiliul Național al Femeilor, in co
laborare cu Ministerul Industriei U- 
șoare și Uniunea sindicatelor de ra
mură, in scopul creșterii contribuției 
organizațiilor de femei, a tuturor fe
meilor la îndeplinirea integrală a 
prevederilor planului pe acest an și 
a producției suplimentare.

Analizind în mod critic și auto-

i
REZULTATE

IN ÎNTRECEREA SOCIAIISTĂ
Panoul fruntașilor pe primele 4 luni

Publicăm. în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din Întreprinderi indus
triale, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul circulației 
mărfurilor si prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute în cele cinci luni care au trecut din 
acest an si a punctajului general stabilit în ranort de realizarea indica
torilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfir- 
șitul lunii mai. pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centraie Oradea, cu 287,4 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Craiova, cu 123-3 puncte.
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN 
Locul I : Schela de producție 

petrolieră Berea, județul Buzău, cu 
713,9 puncte.

Locul II : Schela de producție 
petrolieră Băicoi. județul Prahova, 
cu 637,6 puncte.

Locul HI : Schela de producție 
Drăgășani. județul Vîlcea. cu 613.4 
puncte.

IN INDUSTRIA 
METALURGIEI NEFEROASE 

Locul I : întreprinderea „Lami
norul de tablă" — Galati, cu 542.1 
puncte.

Locul II : întreprinderea de fier 
Vlahi ța, județul Harghita, cu 298.1 
puncte.

IN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER. 

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU 
METALURGIE, CHIMIE. 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de utilai 
chimic „Grivița Roșie" — Bucu
rești. cu 846.2 puncte.

Locul II : întreprinderea de ma
șini grele București. cu 784,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de uti
laje și piese de schimb Botoșani, 
cu 682.9 puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE. 

MECANICA FINA ȘI SCULE. 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea meca
nică Plopeni. județul Prahova, cu 
856 puncte.

Locul II : întreprinderea ..Indus
tria tehnică medicală" — București, 
cu 814.2 puncte.

Locul III '■ întreprinderea nr. 2 
Brașov, cu 761.2 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE CELULOZA ȘI HÎRTIE 

Locul I : Combinatul de celulo
ză. hirtie și cartoane Zărnești, iu- 
dețui Brașov, cu 783.4 puncte.

Locul II : Combinatul de celu
loză și hirtie „Lelea", județul Ba
cău. cu 487.4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea dc mo
bilier și decorațiuni ..Heliade" — 
București, cu 50'2.7 puncte.

Locul II : întreprinderea de ca
sete pentru radio și televizoare 
București, cu 372,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București, eu 
218.1 puncte.

Poloniei prefigurate de tezele con
gresului pentru perioada 1986—1990 
și in perspectivă.

Au luat parte activiști de partid, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai presei centrale, 
Agenției Române de Presă — Ager- 
pres, Iladioteleviziunii, precum și 
corespondenți ai presei străine acre
ditați la București.

★
Delegația parlamentară palestinia

nă. condusă de șeicul Abdul Hamid 
Al-Sayeh. președintele Consiliului 
Național Palestinian, și-a incheiat, 
vineri, vizita in tara noastră.

In timpul vizitei, oaspeții au avut 
întrevederi la Consiliul Național al 
Femeilor. Consiliul popular al jude
țului Dîmbovița, precum și cu pa
triarhul Bisericii ortodoxe romane 
si șeful cultului musulman din 
România. Totodată, au fost vizitate 
obiective industriale și social-cultu- 
rale din municipiul București și ju
dețul Dimbovița.

Cu prilejul vizitei, reprezentantul 
permanent al O.E.P. la București, 
Izzat Farid Abu Al Rub, a oferit 
un dineu, la card au luat parte pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nieolae Giosan. deputați in M.A.N., 
alte persoane oficiale.

*
La Asociația de drept internațio

nal și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.) din Capitală a avut loc 
vineri o masă rotundă in cadrul că
reia John Mroz, președintele Insti
tutului pentru studierea securității 
Est-Vest, cu sediul ia New York, a 
prezentat expunerea „Evoluția și 
perspectivele relațiilor Est-Vest".

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre 
didactice universitare, ziariști.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Milos Me- 
lovski, a oferit vineri un cocteil.

Au participat Vasile Pungan, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, ai altor 
ministere și instituții centrale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră.

(Agerpres)

industriei ușoare
critic activitatea desfășurată pină 
acum, dezbaterile au evidențiat fap
tul că, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, comisiile 
pentru activitatea femeilor din între
prinderile industriei ușoare trebuie 
să-și intensifice munca politico- 
organizatorică in vederea mobiliză
rii tuturor femeilor la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an.

Au fost relevate măsurile ce tre
buie înfăptuite pentru îndeplinirea 
programelor speciale cu privire la 
creșterea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, reducerea consumuri
lor specifice de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil. in 
scopul creșterii eficienței economice 
și a competitivității pe plan mondial.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(LINA, MATASE, IN, CÎNEPĂ» 
Locul I : întreprinderea de stofe 

„Libertatea" — Sibiu, cu 728.3 
puncte.

Locul II: întreprinderea „Tesă- 
toriile Reunite" — București, cu 
568,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de sto
fe „Dorobanțul" — Ploiești, cu 
461,6 puncte.

IN INDUSTRIA ULEIULUI. 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de In

dustrializare a sfeclei de zahăr Ro
man, județul Neamț, cu 934.2 
puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase „Feleacul" — Cluj* 
Napoca, cu 877,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr 
Bucecea, județul Botoșani, cu 835.6 
puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Constanța, cu 1 325.8 
puncte.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Piatra Neamț, cu 1309 
puncte.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Focșani, cu 1 0314 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
- DEPOURI DE CALE FERATA 
Locul I : Depoul de cale ferată 

Timișoara, cu 3054 puncte.
Locul II : Depoul de cale ferată 

Caransebeș, județul Caras-Severin. 
cu 279,7 puncte.

Locul III : Depoul de cale ferată 
Galați, cu 273,2 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea balneb- 

climatică Slănic Moldova, județul 
Bacău, cu 319.9 puncte.

Locul II - întreprinderea balneo- 
climatieă Sovata. județul Mures, 
cu 318.7 puncte.

Locul III : Oficiul de turism 
„Carpați“-Brașov. cu 179.7 puncte.

IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Timiș, cu 
1 282.2 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea. 
cu 1 278.9 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu 
1 223 puncte.

IN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană Ga
lați. cu 879 puncte.

Locul II : Uniunea județeană Ar
geș, cu 868,2 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Constanța, cu 275,2 puncte.

©omeni,^emni^ieâtu
JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
Timpul prezent la Ulan Bator

Sint numeroase secvențele dina
mice de muncă și viață care te 
surprind plăcut călătorind prin 
Mongolia. Una însă mi s-a părut 
de-a dreptul frapantă : plăcerea de 
a crea și de a asculta muzică, semn 
limpede și nobil de echilibru și ti
nerele. tl rugăm pe translator să ne 
traducă din limba mongolă versuri
le unui cintec antrenant, transmis 
frecvent la posturile de radio : 
„Ulan Bator, tc iubim așa cum mama 
iși iubește puiul / Ulan Balor ești 
pentru mine frumos cum numai 
soarele și pajiștile înverzite pot fi / 
Ulan Bator, ai uimit și munții din 
jur, «rescind tinăr și luminos / Ulan 
Bator — inimile noastre fac parte 
din inima ta mare". Melodia se 
așterne in armonii calde peste ver
surile tinărului poet, impresionat 
de ritmul in care orașul său natal, 
capitala Mongoliei socialiste, creș
te ca niciodată in existența sa.

Orașul de la poalele muntelui 
Bogdo iși măsoară pașii existenței 
cu ochii ațintiți nu numai spre ne
voia imediată, generatoare uneori 
de provizorat, ci tot mai mult, spre 
cerințele unei civilizații moderne, 
ale unui trai in care satisfacția 
muncii să se împletească cu satis
facția unor împliniri și a unui 
standard social tot mai ridicate. 
Carnetul reporterului a reținut doar 
citeva din multiplele secvențe ce 
se adună fascinant in imaginea to
nică a unei capitale grăbite, al 
cărei chip, o spun faptele, s-a 
schimbat radical in ultimii ani.

...tn 1984, Alima, o tinără absol
ventă a scolii secundare, fiică a 
unei familii de păstori, a fost re
crutată, in urma unor teste spe
ciale, și trimisă să se califice, In 
străinătate, pentru meseria de tri- 
cotoare. A învățat conștiincioasă, 
alături de alte două sute de fete, 
și iată-le acum, frumoase, surâză
toare, îmbrăcate în halate albastre, 
muncind in tinăra fabrică de tri
cotaje din Ulan Bator. Miinile ii 
sint atit de iuți incit îi uluiește și 
pe specialiștii ce acordă asistență 
tehnică din partea fabricii In care 
s-a calificat, tn secție i se spune 
„fata de aur'1, pentru cg lună de 
lună iși depășește norma cu 50—60 
la sută. Citeva colege, din cele 
peste 800 cite numără fabrica, au 
început s-o urmeze îndeaproape. 
Întrecerea dinamică și antrenantă 
a fost, generalizată în toată fabrica. 
O măsură a entuziasmului lor — 
planul pe primul semestru al aces
tui an a fost realizat cu 20 de 
zile mai devreme. In mereu mai 
moderna industrie a capitalei mon
gole — care numără in prezent

Prinde contur un nou cqrtier în capitala Mongoliei

Azi, semifinalele 
„Cupei României" la fotbal

Populara competiție „Cupa Româ
niei" la fotbal — care se desfășoară 
sub egida „Daciadei" — programează 
azi cele două jocuri semifinale. La 
Petroșani (ora 17,30) se vor intîlni 
echipele Jiul și Steaua. La Bucu
rești (stadionul Dinamo, ora 18,00) 
vor juca Victoria și Dinamo.

Culegeți flori, 
nu crengi de tei!

Teiul — parfumul tuturor speran
țelor, rodul înfloririlor din suflet, 
licoare dătătoare de liniște in seri 
de meditație — a înflorit. Am văzut 
primul tei înflorit, anul acesta, în 
Sebeș-Alba. Păstrîndu-și coroana în 
rotunjimea sa și emanînd mireasma 
verii prin picăturile de rouă ce să
rutau albastrul cerului la despărți
rile de luna mai. Am văzut, apoi, 
înflorind și teii Bucureștiului. ...A 
început și culegerea florilor de 
tei. Un eveniment al frumosului și 
al spiritului gospodăresc intrat in 
viața oamenilor. Și tocmai așa tre
buie să fie, un eveniment al frumo
sului, dar și al grijii față de natură. 
Poate că nu intimplâtor. tocmai 
acum, vin scrisori ale oamenilor 
iubitori de frumos, către redacții, 
cerind mai multă grijă întru ocro
tirea teilor. Da, intru ocrotirea lor. 
Citez dintr-o astfel de scrisoare : 
„îmi iau permisiunea să trag sem
nalul de alarmă de pe acum pentru 
a se lua măsuri împotriva distrugă
torilor acestor splendizi copaci care 
ne desfată cu flori atit de plăcut mi
rositoare și dătătoare de sănătate", 
înclin să cred că „semnalul de alar
mă" va fi receptat pretutindeni la 
culesul florilor de tei, așa incit oa
menii — cit mai mulți — să culeagă 
„floare cu floare" și nu „creangă cu 
creangă".

Am întărit ideea cu vorbele tri
mise redacției de către cei ce vor 
„păstrarea pomilor, a acestei podoa
be a orașului". Sperăm că cei ce vor 
culege florile vor păstra copacii, lă- 
sindu-le coroana dreaptă in drumul 
către lumină.

Să nu uităm că teiului, podoabă a 
naturii și atit de folositor omului, ca 
oricărui copac, nu-i stă birie... veșted.

Elena ȘTEFANESCU 

peste 20 de întreprinderi însem
nate — un inimos colectiv anunță 
ambiții demne de condițiile de 
muncă create. Și demne de tinere
țea sa. In 14 întreprinderi din oraș 
media de virstă a colectivelor de 
muncă nu depășește 21 de ani. Ti
nerețe tonică, generatoare de noi 
ambiții. Intre ele, realizarea planu
lui fiecărei luni cu 3—4 zile mai de
vreme este doar un inceput. un re
zultat concret al redimenstonării 
eforturilor in domeniul producției, 
după Congresul al XIX-lea al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol.

...Ulan Bator — mereu înnoita 
urbe de pe malurile riului Tuul 
se grăbește. O spun, mai mult de
vii faptele disparate, citeva date 
statistice sugestive. Industria ora
șului — termen total impropriu 
aici cu numai patru decenii in 
urmă — produce azi, într-o sin
gură zi : 9 200 bucăți de tricotaje, 
6 800 confecții pentru bărbați, fe
mei și copii, peste două milioane 
kwh energie electrică. 700 tone pro
duse alimentare. 6 100 perechi în
călțăminte ș.a.

...Și tot intr-o singură zi, la Ulan 
Bator se construiesc 14 apartamen
te. Moderna fabrică de case se do
vedește insuficientă pentru a satis
face pofta tot mai mare a con
structorilor mongoli de a ridica noi 
cartiere. Se construiește mult și, 
ce e mai important, in ultimul 
timp se construiește și frumos. 
Cochetele cartiere 3 și 4 sint un 
inceput incontestabil. Blocuri fru
mos colorate, cu balcoane variate, 
încadrate armonios in linia arhitec
tonică nouă străjuiesc bulevarde 
largi, cu peluze de iarbă verde, 
flori și plopi tineri. Sint tot mai 
multe noile clădiri în realizarea că
rora arhitecții se inspiră din moti
vele tradiționale ale artei mongole. 
Pasul spre viitor în construcția de 
locuințe va aduce capitalei Mongo
liei dublarea numărului de aparta
mente pină in anul 2000. Este un 
proiect îndrăzneț, despre care se 
discută tot mai insistent cum să 
fie realizat mai devreme.

...Cîndva — și acest cindva nu 
măsoară decit 15—20 de ani — pu
teai străbate pe jos orașul Ulan 
Bator, de la un capăt la altul, in 
numai un sfert de ceas. Acum, ar 
trebui circa trei ceasuri. Semn lim
pede că orașul, inălțindu-se pe ver
ticală, s-a inline tot mai mult și pe 
orizontală. Parcul de autobuze pen
tru. transportul in comun se dove
dește a nu mai face față solicită
rilor, Așa că edilii au proiectat și 
au trecut la realizarea unui traseu 
de troleibuze, pentru transportul

Viorel SALAGEAN
Ulan Bator, iunie 198S

Scoruri incredibile... și citeva reflecții 
despre „moralitatea” unor meciuri de fotbal

...Zi de vară toridă, 
spre amiază, cind soa
rele trimite săgeți mo- 
leșitoare din toate păr
țile. Pe drumul de 
țară, un tractor se în
dreaptă spre satul 
pierduț în zare. Cine 
știe ce treburi impor
tante, ce nevoi urgen
te l-or face pe tracto
rist să apese continuu 
pe accelerație — își 
spuneau rarii trecători 
și se dădeau la o par
te din calea „bolidu
lui". Ei nu știau că, de 
fapt, tractoristul ducea 
o veste care, intr-ade
văr, era... importantă 
și urgentă : trimis in 
comuna vecină să afle 
rezultatul meciului de 
fotbal al echipei loca
le — cu care echipa 
din comuna sa contra- 
Candida la promovarea 
in campionatul jude
țean — el avea misiu
nea să se întoarcă 
rapid cu rezultatul, 
încă înainte de a se 
încheia meciul echipei 
din comuna sa. pentru 
a se mai putea lua 
eventuale măsuri. Ve
cinii învinseseră cu 
7—1. Tractoristul go
nise el cit putuse, to
tuși s-a întors prea 
tirziu. Meciul lor se 
încheiase. Prea tirziu? 
Niciodată nu-i prea 
tirziu. Arbitrii mai 
erau la masă, in bufe
tul din comună. Așa 
că n-a fost nici greu 
și nici tirziu ca pe 
foaia oficială să se 
modifice, in loc de 7—1 
(cit fusese și aici sco
rul), 10—1. rezultat cu 
care se ocupa locul 
intii in campionatul 
sătesc. în datina veci
nilor — care aranjase
ră lucrurile mai puțin 
dibaci.

Am povestit cuiva a- 
ceastă intîmplare re

centă de care auzi
sem chiar la fața locu
lui, in județul Timiș 
Știți ce răspuns am 
primit ? Că nu e deloc 
intîmplător acest caz. 
La sfirșit de sezon, in 
diferite verigi ale sis
temului nostru compe- 
tițional apar (multe 
sau puține, dar apar) 
scoruri „astronomice" 
menite să asigure pro
movarea (ori să evite 
retrogradarea) in si
tuațiile de punctaj 
egal cu alte echipe. 
Or, un 10—1 nici nu e 
mare lucru pe lingă 
scorurile de 42—1 și 
53—1 înregistrate re
cent, spre exemplu, in 
județul Alba ! După 
cum se vede, nu sint 
scoruri la zero, adver
sarii au fost lăsați să 
înscrie și ei cite un 
gol... să se vadă că 
erau de față.

Dind aceste exemple 
nu vrem să lăsăm să 
se înțeleagă cumva că 
aceasta ar fi situația 
generală. Și nici nu 
vrem să ne facem 
ecoul unora care insi
nuează că intre o anu
me echipă și alta 
(chiar din divizia „A") 
s-ar face cine știe ce 
aranjamente. Dar nici 
nu se poate nega că 
unele suspiciuni in a- 
cest sens (chiar și ne
dovedite) sint justifi
cate și bazate pe fapte 
reale. In cazul respec
tivelor scoruri, demne 
de o antologie a truca
jelor. sint evidente în
călcările moralei noas
tre sportive. Asupra a- 
cestui aspect dorim să 
ne oprim.

Opinia publică este 
interesată cum de apar 
în fotbalul nostru ase
menea abateri grave 
de la regulamentul de 
foc. de la însăși etica

cetățenilor. Sau cum spunea unul 
dintre edili : „Sigur, cind va fi 
dată în exploatare magistrala tro
leibuzelor — in 1987 — vom con
stata că tot nu a fost rezolvată 
problema transportului in comun. 
Vom găsi sigur noi soluții. Ori
cum, deocamdată nu ne gindim să 
construim un metrou la Ulan 
Bator. Deocamdată...",

...tn imediata apropiere a imen
sului parc pentru copii, întins de-a 
lungul riului Tuul. se află Palatul 
căsătoriilor, edificiu inteligent pro
iectat și construit pentru a marca, 
intr-un cadru cit mai armonios, 
secunda de neuitat cind tinerii că
sătoriți spun „DA !“, urindu-și 
viață fericită împreună. Zilnic, de 
luni pină duminică, aici se oficiază 
în medie 11—12 căsătorii. Orașul 
iși potrivește pașii, în prezent, cu 
gmdul la zestrea sa cea mai de 
preț, cu gindul la viitorul națiunii, 
la copii. In medie, intr-o familie 
din Ulan Bator cresc patru-cinci 
copii. Nu intîmplător, de dimineață 
pină seară, orașul parcă ride in 
larma tinerelor sale vlăstare.

...Pe afișul stagiunii actuale a 
Teatrului dramatic din Ulan Bator 
— citeva nume de autori dramatici 
și o distribuție de cea mai înaltă 
ținută din teatrul mongol. Se joacă 
cu succes piese de Cehov, O’Neill, 
Beckett, Arbuzov. După cum de 
același real interes se bucură 
creații mal recente ale unor dra
maturgi mongoli, care abordează, 
intr-o manieră modernă subiecte 
de actualitate : răspunderea față 
de familie, șansa impiinirii in so
cietatea ,nouă. atitudinea față de 
muncă, tn jurul orei șase seara, 
cind încep spectacolele, te poți 
mișca mai greu prin fața Teatrului 
dramatic. Cu cel mai cordial aer 
cu putință ești acostat șt întrebat 
dacă nu ai cumva un bilet in plus. 
Cu cele 800 de locuri, cocheta sală 
a teatrului se dovedește neincăpă- 
toare in fata iubitorilor de teatru.

...In partea opusă a marii piețe 
„Suhe Bator" se află Teatrul de 
operă și balet, tn actuala stagiune 
capetele de afiș se numesc : 
„Tosca", „Boema", „Spartacus", 
precum și un spectacol de dansuri 
spaniole și un altul de dansuri și 
cintece populare mongole vechi. 
Din nou aceeași constatare tonică 
pentru o capitală tinără. ce priveș
te tot. mai mult cu sufletul larg 
deschis spre cultură : seară de 
seară, la aceeași oră 18. Teatrul 
de operă si balet din Ulan Bator, 
cu cele 700 de locuri, se dovedește 
neincăpător in fața solicitărilor 
spectatorilor. Nu intîmplător, in 
imediata apropiere se află acum în 
plină construcție o modernă Casă 
a. culturii poporului, care va nu
măra peste 1 800 de locuri, tntr-un 
timn record constructorii au reușit 
să înalțe structurile din beton și 
cărămidă ale viitorului lăcaș de 
cultură din Ulan Bator.

...Cind peste orașul din îmbrăți
șarea munților se așterne planuma 
nopții, lumea se revarsă pe străzi, 
respirind aerul răcoros după o zi 
caniculară, cu un aer fierbinte. 
Temperaturile de 35—36 de grade 
Celsius sint normale pentru acest 
început de vară la Ulan Bator, tn 
cartierele noi. gospodarii udă pe
luzele de iarbă, dind plănindelor 
fire abia răsărite speranță de viață 
pentru încă o zi. Marile blocuri au 
înșirate, la parter, magazine spați
oase, organizate după cele mai mo
derne reguli ale comerțului. Din 
loc in loc. in cite o vitrină, tre
cători curioși, adunați ciorchine, 
urmăresc emisiunile la televizoare
le color...

...Ulan Bator iși duce zi de zi 
traiul său plin de dinamism, am
biție și demnitate, privind flecare 
nou răsărit de soare ca o nouă 
șansă de a-și adăuga prin aceeași 
dăruire sinceră a fiilor săi un plus 
de frumusețe și lumină.

sportivă'. S-ar putea 
spune că sint fapte 
și cazuri minore. Ori- 
cit de mărunt este fap
tul, nu trebuie să ne
glijăm că — la orice 
nivel s-ar produce — 
el tot in sport se pro
duce, intr-o întrecere 
al cărei sens moral 
este loialitatea, in fața 
unor oameni care au 
venit la un meci să 
vadă spectacolul spor
tiv al luptei drepte, nu 
farse și mascarade.

Ce-i drept, la Timiș 
și la Alba s-au gindit 
unele măsuri în cazu
rile citate. Dar reali
tatea arată că ast
fel de încălcări ale 
moralei sportive se pe
trec și din pricina de
fecțiunilor de organi
zare, funcționare și 
îndrumare a sistemu
lui competițional — 
care lasă teren de ac
țiune pentru cei mi
nați de ambiții mărun
te și înguste interese. 
Pentru întărirea și 
perfecționarea siste
mului competițional, 
pentru îngrădirea ce
lor dispuși să sti
muleze ori să permi
tă incorectitudinea, nu 
sint suficiente sfatu
rile de bine, nici 
recomandările nobile, 
nici chiar critica. Or- 
ganele sportive trebu
ie să intervină cu fer
mitate si autoritate — 
prin federația de spe
cialitate. care să fie 
lăsată să-și exercite 
in acest sens atribu
țiile și obligațiile. Alt
fel, după cum s-a 
constatat și in acest 
sezon etapă de etapă, 
exemplul rău prolife
rează și. o dată cu el, 
proliferează incorecti
tudinea, necinstea !

Gh. MITROI
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Schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

si tovarășul Helmut Hubacher » J

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST DESTURIAN

Mesajul de salut 
al reprezentantului P. C. R.

i. Dezarmarea - problema fundamentală 
a contemporaneității, dezideratul 
primordial al tuturor popoarelor

BERNA 20 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise tovarășului 
Helmut Hubacher. președintele Parti
dului Socialist Elvețian, un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
succes in activitatea Partidului So
cialist Elvețian.

Președintele Partidului Socialist 
Elvețian a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu. Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, mulțumiri deosebite 
pentru mesaiul adresat, precum si 
calde urări de succese, orosperitate 
și fericire popgrului român.

Tovarășul Helmut Hubacher a re
liefat relațiile de prietenie existen

te intre cele două partide, bazate pe 
stimă si respect reciproc, si a expri
mat dorința de dezvoltare. în conti
nuare a acestor raporturi. Președin
tele Partidului Socialist Elvețian a 
dat o înaltă apreciere activității des
fășurate de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru asigura
rea unui climat de pace, înțelegere 
și colaborare în lume.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
Partidului Socialist Elvețian a tova
rășului Petru Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

„Ne aflăm intr-un asemenea moment al istoriei ome
nirii in care problema fundamentală este aceea de a 
opri cursul periculos spre o catastrofă nucleară, de a de
termina trecerea la dezarmare, și în primul rînd la de
zarmarea nucleară, de a face totul, pină nu este prea 
tirziu, pentru a salva omenirea de la pieire, pentru a 
asigura popoarelor existența, libertatea, independența 
și viața".

NICOLAE CEAUȘESCU

DUPĂ CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV

AL STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

Aprecierile plenarei C.C. al P.M.S.U.

Dupâ cum se arată în comunicatul publicat în pa
gina I a ziarului, Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a dat, in cadrul ședinței sale de vineri, o 
înaltă apreciere activității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, care o avut loc recent la Budapesta, 
contribuției sale la elaborarea documentelor adoptate, 
modului strălucit în care conducătorul partidului și 
statului a prezentat poziția României în problemele 
deosebit de importante discutate. Comitetul Politic 
Executiv a aprobat în unanimitate documentele adop
tate în cadrul consfătuirii, apreciind că acestea dau o 
largă perspectivă luptei pentru pace, dezarmare și 
colaborare internațională.

Problema dezarmării constituie, așa cum se cunoaște, 
o preocupare centrală a României socialiste, care mi
litează neabătut pentru înfăptuirea acestui deziderat 
vital al umanității, a sprijinit și sprijină orice poziție

constructivă, orice propunere de natură să contribuie 
la promovarea cauzei dezarmării și, în același timp, 
a formulat un ansamblu de propuneri și măsuri prac
tice pentru oprirea efectivă a cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării.

Ținînd seama de însemnătatea deosebită a acestui 
imperativ al contemporaneității, „Scînteia" își propune 
sâ publice, sub genericul „ANUL INTERNATIONAL AL 
PĂCII, INIȚIATIVE Șl DEMERSURI CONSTRUCTIVE ALE 
ROMÂNIEI SOCIALISTE PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZAR
MĂRII", un ciclu de articole consacrate unor ase
menea probleme ca dezarmarea, problemă fundamen
tală a contemporaneității ; dezarmarea pe etape, pină 
în anul 2000 ; eliminarea arsenalelor nucleare ; redu
cerea forțelor armate convenționale ; eliminarea ar
melor chimice ; incetarea experiențelor nucleare ; di
minuarea efectivelor militare in Europa ; reducerea bu
getelor militare. Publicăm mai jos primul articol din 
acest ciclu.

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar — se spune 
în comunicatul plenarei C.C. al 
P.M.S.U., transmis de agenția M.T.I. 
— subliniază că recentul Apel adre
sat de statele membre ale Tratatu
lui de la Varșovia către țările 
N.A.T.O. și către toate statele, euro
pene cu privire la reducerea trupe
lor și armelor convenționale de pe

continentul nostru constituie o ini
țiativă importantă a cărei realizare 
ar contribui la întărirea păcii și 
securității în EurOpa. Poporul un
gar. menționează comunicatul, aș
teaptă din partea conducătorilor ță
rilor N.A.T.O. o abordare responsa
bilă a propunerilor Comitetului Po
litic Consultativ al statelor membre 
ale Tratatului de ia Varșovia și un 
răspuns constructiv la acestea.

în legătură cu recentele propuneri 
ale U. R. S. S. în domeniul dezarmării

O declarație a președintelui S.U.A.

Întreaga evoluție a vieții interna
ționale evidențiază că imperativul 
opririi cursei înarmărilor, trecerii la 
infăptuirea dezarmării. in primul 
rind a dezarmării nucleare, repre
zintă problema fundamentală a lu
mii contemporane, obiectivul princi
pal căruia i se subsumează practic 
toate celelalte probleme cu care este 
confruntată in prezent omenirea. Si
tuația internațională, este bine știut, 
se menține in continuare deosebit 
de gravă, pericolul unui nou război 
mondial, care s-ar transforma, ine
vitabil, intr-un conflict nuclear, con
tinuă să crească și unul din factorii 
esențiali care au dus la o asemenea 
stare de lucruri il constituie tocmai 
cursa neinfrinată a inarmărilor, cu 
precădere nucleare. Reprezintă, in
tr-adevăr, o realitate dramatică a 
timpurilor noastre faptul că forța dis
tructivă a arsenalelor nucleare a 
crescut pină la asemenea proporții 
incit un război atomic ar constitui 
un dezastru inimaginabil, ar duce ia 
dispariția oricărei urme de viață pe 
planeta noastră ; o asemenea confla
grație ar fi ultima pe care ar cu
noaște-o omenirea. într-un aseme
nea război nu ar exista nici învinși, 
nici invingători ; învinsă ar l'i in- 
treaga omenire.

Iată de ce România, președintele 
tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniază că in actualele condiții 
internaționale nu există problemă 
mai importantă decit aceea de a se 
opri cursa inarmărilor. de a se trece 
la dezarmare, in primul rind la 
dezarmare nucleară. Iată de ce paiy- 
tidul și statul nostru au inscris lupta 
pentru infăptuirea dezarmării, pen
tru apărarea dreptului suprem al oa
menilor și popoarelor la viată, la 
pace, la existență liberă și demnă ca 
obiectivul nr. 1 al întregii politici și 
activități externe a României socia
liste.

Cu deosebită forță s-au impus in 
conștiința popoarelor contribuțiile 
de mare insemnătate teoretică și 
practică ale conducătorului partidu
lui și statului nostru la relevarea nece
sității .și evidențierea căilor realiste 
de acțiune, formularea unor ample 
programe concrete, de larg răsunet 
internațional privind infăptuirea a- 
cestui deziderat vital. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat astfel, 
nu o dată, că acumularea in arsena
lele statelor a noi arme de distru
gere in masă accentuează insecuri
tatea generală, multiplicind riscuri
le declanșării unei conflagrații ;

că impactul negativ al cursei înarmă
rilor asupra climatului politic inter
național este factor generator de ten
siune, neîncredere și animozitate, 
de subminare a eforturilor in direc
ția înțelegerii și colaborării; că legă
tura de condiționare reciprocă din
tre • această cursă și criza econo
mică mondială adaugă noi po
veri pe umerii popoarelor, ducînd la 
menținerea subdezvoltării și accen
tuarea decalajelor. în același timp, 
se bucură de o largă apreciere ini
țiativele și demersurile constructive, 
realiste, propuse de România la 
O.N.U.. în alte foruri internaționale, 
cuprinzind un amplu evantai de mă
suri practice, efective, de dezar
mare.

în ansamblul acestor acțiuni și 
mături o importanță esențială are, 
in concepția partidului și statului 
nostru, intensificarea acțiunilor pen
tru trecerea la dezarmare nucleară, 
în acest sens, măsurile propuse de 
țara noastră au in vedere oprirea 
producerii, experimentării șl ampla
sării de noi arme nucleare, lichidarea 
celor existente, scoaterea in afara 
legii a întregului armament atomic. 
Pornind de la situația deosebit de 
gravă crfeată in Europa ca urmare 
a amplasării noilor rachete cu in- 
cărcătură nucleară. România consi
deră că în momentul de față se im
pune realizarea unor progrese hotă- 
ritoare in negocierea și adoptarea 
unor măsuri concrete vizind sistarea 
imediată a instalării de noi rachete, 
retragerea celor existente, elibera
rea continentului european și a in- 
tregii lumi de amenințarea rachete
lor nucleare.

Pronunțîndu-se cu consecvență 
pentru reducerea și lichidarea arme
lor nucleare, ca principală și cea 
mai gravă amenințare ce confruntă 
omenirea contemporană, tara noas
tră subliniază, totodată, necesitatea 
de a se intensifica eforturile pentru 
reducerea armamentelor clasice, 
pentru diminuarea efectivelor, pen
tru înghețarea și reducerea cheltuie
lilor militare, pentru retragerea tru
pelor și desființarea bazelor milita
re de pe teritorii străine, pentru 
crearea de zone libere de arme nu
cleare și chimice — măsuri absolut 
necesare pentru înlăturarea perico
lului de război, pentru afirmarea 
securității și păcii in întreaga lume.

Tntr-o viziune realistă. România a- 
preciază că o sarcină atit de com
plexă ca infăptuirea dezarmării se 
poate soluționa nu dintr-o dată, ci

într-un proces, pc parcursul unor 
etape. Așa cum este cunoscut și 
cum a reafirmat din nou in aceste 
zile tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tara noastră a susținut și susține cu 
toată hotărirea programul de dezar- 
jnare, in mai multe etape, pină in 
anul 2000, propus de Uniunea So
vietică. în același timp. România se 
pronunță in favoarea unui program 
complex de dezarmare, care să cu
prindă și armele chimice, precum și 
toate armele convenționale, astfel 
incit tțină la sfîrșitul mileniului să 
se reducă eu cel puțin 50 la sută ar
mamentele existente, să se stabi
lească o limită maximă a diferite
lor arme. îndeosebi pentru marile 
puteri. Totodată, țara noastră con
sideră necesar ca, tot pină in anul 
2000, să se treacă la o reducere, in 
aceleași proporții, a efectivelor și 
cheltuielilor militare, astfel incit 
omenirea să pășească în pragul mi
leniului al treilea eliberată de spec
trul unui conflict atotpustiitor.

Semnificativ in acest sens este 
și faptul că la recenta Consfătuire a 
Comitetului Politic Consultativ sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia au adoptat un program 
pentru reducerea pină in anul 1990 
a forțelor armate convenționale cu 
circa 25 la sută. Acest program este 
deosebit de important deoarece rea
lizarea reducerii cu o pătrime a ar
mamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare pină la sfîrșitul aces
tui deceniu va permite să se treacă 
în continuare la noi măsuri, astfel 
incit pină in anul 2000 să fie redu
se cu cel puțin 50 la sută și arma
mentele convenționale și cheltuielile 
militare.

Pe această cale, după cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
vor dezvolta încrederea și colabo
rarea pașnică, se vor putea elibera 
upiașe mijloace materiale, financiare 
și umane, care să fie folosite in 
direcția dezvoltării economico-socia- 
le. a ridicării bunăstării generale a 
fiecărei națiuni.

Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste că. acționînd unite, 
forțele care se pronunță pentru pace, 
popoarele, cărora le aparține cuvin- 
tul hotăritor, pot și trebuie să im
pună oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, în primul 
rînd nucleară, să asigure excluderea 
definitivă a războiului din viața so
cietății, făurirea unei lumi a păcii.

Radu BOGDAN

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
într-o cuvin tare rostită la Glassboro 
(statul New Jersey), președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a salutat re
centele propuneri ale U.R.S.S. in do
meniul dezarmării, apreciind că 
acestea ar putea marca ..o cotitură" 
in cadrul actualelor negocieri so- 
vieto-americane de la Geneva, 
transmit agențiile A.P. și U.P.I. Nu 
putem accepta aceste propuneri spe
cifice fără modificări — a declarat 
șeful executivului american, dar a 
adăugat totuși că ele reprezintă „un 
efort serios" din partea Uniunii So
vietice.

Dacă ambele părți doresc cu ade
vărat să se realizeze un progres, ar 
putea fi vorba despre o cotitură în 
eforturile de a se ajunge la o lume 
mai pașnică și mai sigură, a decla
rat președintele Reagan. El a reafir
mat dorința de a se intilni cu secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov. și s-a pronunțat 
pentru desfășurarea de convorbiri 
intre reprezentanții celor două țări 
in vederea pregătirii dialogului la 
nivel inalt.

A sosit momentul — a declarat 
președintele Reagan — să mergem 
înainte. Obiectivul nu este compli
cat. Propun să ne punem de acord 
nu asupra numărului de noi rachete 
mai puternice și mai precise pe care 
le putem construi, ci asupra fnoda- 
lităților de a reduce și. in final, de 
a elimina toate rachetele nucleare.

Observatorii de la Washington, 
citați de agenția France Presse, re
marcă faptul că președintele Reagan

nu a prezentat în discursul său nici 
o inițiativă nouă a S.U.A. in do
meniu! dezarmării și că el a reafir
mat intenția Administrației ameri
cane de a continua programele ac
tuale de înarmare nucleară, inclusiv 
proiectul de înarmări spațiale denu
mit „Inițiativa de Apărare Strate
gică".

Camera Reprezentanților 
cere respectarea tratatului 

SALT-2
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Camera Reprezentanților a Con
gresului american a adoptat o rezo
luție prin care cere guvernului con-, 
tinuarea respectării obligațiilor asu
mate de S.U.A. prin Tratatul pri
vind limitarea armelor strategice 
ofensive (SALT-2), încheiat cu 
U.R.S.S. Majoritatea largă cu care a 
fost aprobată această rezoluție — 
256 voturi pentru și 145 împotrivă 
— reflectă existența unui larg cu
rent de opinie realist în Congres, 
care sc opune hotăririi anunțate de 
șeful executivului ca S.U.A. să nu 
mai respecte în perspectivă acordul 
SALT-2. ceea ce ar avea Ca efect 
nemijlocit inscrierea pe o nouă spi
rală a cursei înarmărilor nucleare. 
Speakerul Camerei Reprezentanților, 
Thomas O’Neel, a declarat că hotă
rirea Casei Albe de a inceta într-un 
viitor apropiat respectarea tratatu
lui constituie o greșeală.

Un proiect de rezoluție similar se 
află in dezbaterea Senatului.

TUNIS 20 (Agerpres). — La Tunis 
continuă lucrările celui de-ai XII-lea 
Congres al Partidului Socialist Des- 
turian. partid de guvemămint.

în numele Partidului Comunist 
Român, ai secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, al În
tregului popor român, a fost adresat 
conducerii Partidului Socialist Des- 
turian. delegatilor. întregului popor 
tunisian un mesaj de cald salut de 
către reprezentantul partidului nostru 
la congres. Constantin Radu, secre
tar al C.C. al P.C.R.

In tara noastră — se arată în me
saj — sint urmărite cu viu interes 
activitatea Partidului Socialist Des- 
turian. eforturile considerabile aie 
poporului tunisian, angaiat ne calea 
consolidării independentei politice si 
economice a tării, a edificării unei 
vieți noi și prospere.

Relevăm cu. multă satisfacție bune
le relații de prietenie si colaborare 
statornicite între partidele st po
poarele celor două țări, bazate ne 
deplină egalitate. încredere si stimă 
reciprocă, la a căror extindere si 
adîncire o contribuție deosebită au 
adus-o intilnirile si convorbirile 
rodnice dintre conducătorii celor 
două partide si state. Dresedintii 
Nicolae Ceaușescu și Habib Bour- 
guiba. Ne exprimăm convingerea că 
aceste relații vor continua si in vii
tor să cunoască o, dezvoltare și 
diversificare pe multiple planuri, 
în interesul colaborării multilate
rale dintre România și Tunisia, 
al cauzei păcii, progresului. înțele
gerii si cooperării internaționale.

Dună ce se relevă că. în prezent, 
întregul popor român este angajat 
cu toate forțele in realizarea celui 
de-al VIII-lea cincinal, elaborat pe 
baza orientărilor Congresului al 
XIII-lea al partidului. ■ in mesaj se 
subliniază :

Partidul Comunist Român aprecia
ză că problema fundamentală a zile
lor noastre este aceea de a opri 
cursul periculos spre o catastrofă 
nucleară, de a determina trecerea la 
dezarmare, și în primul rind la dezar
marea nucleară, de a face totul, pină 
nu este prea tirziu. pentru a salva 
omenirea de la pieire. pentru a asi
gura popoarelor existenta, libertatea, 
independenta si viata. Considerăm că 
este necesar să se treacă la adopta
rea unui program complex de dezar
mare generală, care, avînd în cen
trul său dezarmarea nucleară si chi
mică. să prevadă reducerea tuturor 
armamentelor conventionale si efec
tivelor militare, astfel ca. pină în 
anul 2000. să se efectueze o reducere 
cu cel puțin 50 la sută a armamen
telor existente si â cheltuielilor mi
litare corespunzătoare, iar sumele 
uriașe folosite pentru Înarmări să 
fie alocate în direcția elaborării 
unor programe de luptă împotriva 
secetei, pentru protejarea naturii, a 
mediului înconjurător si lichidarea 
subdezvoltării.

Ca tară europeana. România acțio
nează cu consecventă pentru dezvol
tarea prieteniei si colaborării intre 
statele continentului, pentru o Eu
ropă unită in diversitatea orînduiri- 
lor economice și sociale.

România — se arată în mesaj — 
a condamnat energic. atacul aviației 
israeliene asupra sediului Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei aflat 
în Tunisia, bombardamentele aviației 
americane asupra capitalei ■ Libiei si 
toate manifestările de forță pe arena 
mondială care știrbesc suveranitatea 
națională a statelor și contravin nor
melor elementare ale dreptului in
ternațional. considerînd că ele au 
consecințe profund negative asupra 
situației din diferite zone si din în
treaga lume.

Partidul si poporul nostru se pro
nunță cu toată fermitatea pentru 
încetarea oricăror conflicte si solu
ționarea tuturor problemelor liti
gioase dintre state numai pe calea 
pașnică, prin tratative. în acest spirit 
ne pronunțăm Dentru o soluție 
globală, care să ducă la realizarea 
unei păci durabile in Orientul Mij
lociu. pe baza respectării drepturilor 
legitime ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului său la constitui
rea unui stat propriu, independent, 
a retragerii trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate și care să asi
gure independenta si suveranitatea 
tuturor statelor din zonă.

Considerînd că se impun lichida
rea cu desăvirsire a oricăror forme 
ale politicii colonialiste Si neocolo- 
nialiste si asigurarea deplinei inde
pendente a fiecărei națiuni, partidul 
nostru condamnă politica rasistă si 
acțiunile agresive ale Africii de Sud 
împotriva statelor independente si 
suverane vecine si îsi exprimă spri
jinul fată de lupta S.W.A.P.O. pen
tru independenta Namibiei.

Preocupați de menținerea si adîn- 
cirea decalatelor dintre țările sărace 
si țările bogate, ne pronunțăm pen
tru solutionarea problemelor subdez
voltării — inclusiv a problemei da
toriilor țărilor in curs de dezvoltare 
— pentru realizarea unei noi ordini 
economice mondiale.

Partidul nostru este hotărit să mi
liteze activ si în viitor pentru întări
rea colaborării si solidarității cu 
partidele comuniste si muncitorești, 
cu partidele socialiste si social- 
democrate. cu toate forțele progre
siste. pe baza principiilor deplinei 
egalități, a dreptului fiecărui partid 
de a-si elabora strategia si tactica 
revoluționară, corespunzător condi
țiilor în care activează, contribuind 
astfel la cauza libertății, indepen
denței. democrației, progresului so
cial. păcii si înțelegerii între națiuni.

în încheiere. în mesaj se adresează 
urări de succes deplin in Îndeplini
rea hotăririlor pe care le va elabora 
Congresul Partidului Socialist Des- 
turian. spre binele si prosperitatea 
poporului tunisian.
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Noua inițiativă de pace a R. P. D. Coreene
Un articol din ziarul „Nodon Sinmun"

In preajma Congresului al XIII-lea al U.C.I.
Un interviu al președintelui Prezidiului C.C. al U.C.I.

PHENIAN 20 (Agerpres). — Ziarul 
„Nodon Sinmun", referindu-se in
tr-un editorial la recenta propunere 
adresată de R.P.D. Coreeană State
lor Unite și Coreei de Sud privind 
organizarea de convorbiri între auto
ritățile militare ale celor trei părți, 
relevă că este vorba de o inițiativă 
de pace importantă, permitind dez
baterea și soluționarea problemelor 
celor mai urgente și imperioase le

gate de prevenirea pericolului de 
război și diminuarea încordării.

„Nodon Sinmun" — citat de 
A.C.T.C. — apreciază că organizarea 
intîlnirii autorităților militare ar 
constitui un pas de natură să ducă 
la reluarea convorbirilor Nord-Sud 
și la progresul dialogului, un pas 
realist care ar contribui la cauza 
păcii în Asia și in intreaga lume.

[ INIȚIATIVE DE AMPLĂ REZONANȚĂ ! 
INTERNAȚIONALĂ !

ț in cele peste două decenii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., România socialistă, pre- 

' ședințele țarii, Nicolae Ceaușescu, au prezentat multi- 
\ ple propuneri și inițiative in sprijinul păcii și dezar- 

mării.
. • 1965 : La propunerea țarii noastre, Adunarea
’ Generală O.N U. a adoptat rezoluția „Măsuri pe plan 
ț regional in vederea imbunătâțirii relațiilor de bună 
l vecinătate intre statele europene aparținînd unor sis

teme economice si sociale diferite".
' • 1970 : Adunarea Generală a O.N.U. a proclamat,
1 in urma unei inițiative a României, „Deceniul dezar- 
l mării al Națiunilor Unite : 1970-1980".
ț • 1972 : Pornind de la punctul înscris pe ordinea 
. de zi a Adunării Generale, din inițiativa țării noastre, 
' m legălură cu „Consecințele economice și sociale ale 
ț cursei inarmăriior", grupuri de experți ai O.N.U. au 
. elaborat in 1972, 1977 și 1982 studii in această pro- 
' blemă.

• 1975 : Un larg ecou a avut prezentarea, la Na- 
) țiunile Unite, a documentului privind „Poziția Romă- 
i niei in problemele dezarmării, în primul rind ale dezar- 
' mării nucleare, si instaurarea unei păci trainice in 
\ lume".

• 1978 : in baza „Hotănrii Comitetului Central al 
ț Partidului Comunist Român privind poziția României

in problemele dezarmării, și în primul rind ale dezar-

mării nucleare", țara noastră a adus o contribuție , 
majoră la convocarea și desfășurarea primei sesiuni 1 
speciale a Adunării Generale consacrate dezarmării. I

• 1980 : înscriind pe ordinea de zi a Adunării Ge- \
nerale a O.N.U. problema înghețării și reducerii bu- t 
getelor militare, țara noastră a prezentat, totodată, ’ 
un document de lucru privind principiile care trebuie ) 
să qhideze negocierea unor acorduri internaționale în 
acest sens. J

• 1981 : Istoricele inițiative de pace și dezarmare ,
ale tovarășului Nicoloe Ceaușescu din toamna anului 1 
1981 și primăvara anului 1982 au culminat cu Apelul \ 
poporului român, insumind 18 milioane de semnături, i 
transmis celei de-a doua sesiuni speciale a Adunării ’ 
Generale a O.N.U. consacrate dezarmării. ț

• 1983 : Din inițiativa României, Adunarea Gene-
raia a O.N.U. a adoptat o rezoluție vizind oprirea ț 
amplasării noilor rachete americane în Europa occi- i 
dentală și a realizării măsurilor de răspuns anunțate ' 
de Uniunea Sovietică, precum și reluarea cit mai cu- ț 
rind a tratativelor de la Geneva. t

• 1986 : Președintele Nicolae Ceaușescu s-a pro- i
nunțat in favoarea unui program complex de dezar- 
mare care să prevadă reduceri substanțiale pină în 1 
anul 2000 ale tuturor tipurilor de armamente - nu- 
cleare, chimice și convenționale - o efectivelor și < 
cheltuielilor militare. J

U»-

BELGRAD 20 (Agerpres). — în
tr-un interviu radiotelevizat, citat 
dc agenția Taniug, președintele Pre
zidiului C.C. alNU.C.I., Vidoie Jar- 
kovici, s-a referit la obiectivele Con
gresului al XIII-lea al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

In pregătirea documentelor pentru 
congres — a spus președintele Pre
zidiului C.C. al U.C.I. — Comitetul 
Central al U.C.I. și-a îndreptat aten
ția spre trei obiective : impulsiona
rea și accelerarea dezvoltării auto- 
conducerii socialiste : intensificarea 
activității în direcția consolidării 
unității comunității iugoslave și a 
U.C.I. și trecerea la dezvoltarea eco
nomică intensivă. Pentru a atinge

aceste obiective, a adăugat vorbito
rul, U.C.I. trebuie să procedeze la o 
serie de schimbări. să fie într-o 
mai mare măsură organizația clasei 
muncitoare și a oamenilor muncii, 
să exprime interesele și opiniile lor, 
să-și democratizeze relațiile interne, 
concomitent cu consolidarea unității 
pe baza principiului centralismului 
democratic.

Congresul, a arătat vorbitorul, tre
buie să contribuie la consolidarea 
conștiinței faptului că problemele 
dificile care ne stau în față nu le 
putem soluționa decit printr-o an
gajare sporită, prin muncă mai bună, 
prin confruntarea lor mai curajoasă.

Conflictul dintre Iran și Irak
BAGDAD 20 (Agerpres). — Aviația 

irakiană a bombardat terminalul pe
trolier iranian de pe insula Kharg, 
anunță un comunicat militar trans
mis de agenția l.N.A. în zona cen
trală a frontului a fost respins un 
atac al infanteriștilor iranieni. De 
asemenea, comunicatul anunță ocu
parea de către forțele irakiene a 
unui pod de pontoane construit de 
trupele iraniene pe frontul situat m 
zona de est a . fluviului Tigru.

TEHERAN 20 (Agerpres). — în. 
ultimele 24 de ore, artileria iraniană 
a bombardat, in zona de sud a fron
tului, aglomerări de trupe irakiene 
și căile de acces spre acestea, anun
ță agenția I.R.N.A. în partea de nord, 
a frontului au fost bombardate loca
litățile Serdesh, Piranshahr și Ma- 
riwan. Au fost respinse atacuri în
treprinse de forțele irakiene in zo
nele Haj-Omran, Fakke și a Insu
lelor Majnun, arată agenția citată.

Sint necesare acțiuni imediate 
în vederea lichidării apartheidului 

încheierea Conferinței mondiale pentru sancțiuni împotriva 
Africii de Sud

PARIS 20 (Agerpres). — La Paris 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
mondiale pentru sancțiuni împotriva 
Africii de Sud. la care au luat parte 
reprezentanții a peste 120 de state 
ale lumii, intre care și România. 
Conferința a adoptat prin consens o 
declarație care lansează un apel in 
favoarea unei acțiuni imediate și 
concrete, afirmind că mijloacele cele 
mai eficiente de care dispune co
munitatea internațională pentru a 
pune capăt apartheidului sint oferite 
de aplicarea unor sancțiuni globale 
și obligatorii împotriva regimului ra
sist de la Pretoria. Documentul con
damnă impunerea de către guvernul 
sud-african a stării de urgentă, con
tinuarea ocupării ilegale a Namibiei, 
politica de destabilizare a statelor 
africane din prima linie, politica așa- 
numitului „angajament constructiv" 
promovată de unele țări occidentale 
fată de R.S.A. Totodată, este con

damnată reprimarea brutală a miș
cării antiapartheid și se cere pu
nerea imediată in libertate a lui 
Nelson Mandela și a altor deținuți 
politici. Apartheidul nu poate fi re
format și nu trebuie încurajată tac
tica asa-numitelor „reforme" ; „el 
trebuie smuls din rădăcini și distrus" 
— subliniază declarația.

Sint enumerate apoi o serie de 
măsuri ce trebuie întreprinse împo
triva R.S.A.. intre care : oprirea com
pletă a colaborării militare si nuclea
re. adoptarea de către Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a unui embargo 
petrolier obligatoriu, boicotarea com
paniilor care investesc in R.S.A., 
oprirea oricăror investiții și credite 
destinate Africii de Sud. suspendarea 
schimburilor cu produse agricole, 
cărbuni și uranju. a legăturilor ae
riene si navale. întreruperea oricărâr 
raporturi in domeniile învătămintu- 
lui. culturii, științei și sportului.

IAGENȚIILE DE PRESA 
V - pe scurt

VIZITA. Secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez, Hu Yaobang, 
aflat in vizită la Roma, a avut un 
schimb de opinii cu primul minis
tru al Italiei. Bettino Craxi. Au 
fost abordate aspecte aie dezvol
tării in continuare a relațiilor prie
tenești și a cooperării dintre cele 
două țări, precum și probleme in
ternaționale.

ÎNTREVEDERE. Jânos Kădăr, 
secretar general al P.M.S.U., a avut 
o Întrevedere cu M. Vilner, secre
tar genera] al C.C. al P.C. din Is
rael. aflat în vizită oficială in Un
garia. Convorbirea s-a referit la 
activitatea celor două partide și la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale. Au 
fost examinate unele probleme ale 
actualității internaționale, inclusiv 
situația din Orientul Mijlociu.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a

lansat comunității internaționale 
apelul de a spori asistenta în fa
voarea celor aproximativ 5 milioa
ne de refugiati din Africa, aflati 
intr-o stare dificilă. Făcind acest 
apel, cu prileiul Zilei refugiatilor 
din Africa. Perez de Cuellar a pre
cizat că seceta si foametea care au 
lovit numeroase tari africane in 
cursul anului trecut au dus la o 
agravare a situației refugiatilor.

AMÎNARE. întrunită vineri în
tr-o scurtă ședință din cadrul 
celei de-a 40-a sesiuni ordinare. 
Adunarea Generală a O.N.U. a ho- 
tărît să amine pentru 1987 convo
carea Conferinței internaționale 
consacrate relației dintre dezarma
re și dezvoltare. Initial se Dreconi- 
zase ca această importantă ma
nifestare să aibă loc la Paris în 
perioada 15 iulie — 2 august 1986. 
Data si locul viitoarei conferințe

vor fi stabilite de Adunarea Ge
nerală în cursul celei de-a 41-a se
siuni a sa.

PLENARA. La Atena, a avut loc 
plenara C.C. al P.C. din Grecia 
care a analizat probleme legate de 
pregătirea alegerilor municipale ce 
se vor desfășura in toamna acestui 
an, Declarația adoptată de plenară 
cheamă la întărirea unității, forțe
lor de stingă, a tuturor forțelor 
democratice.

FORȚELE ARMATE ANGOLEZE, 
care s-au aflat in misiuni de luptă 
in primele două săptămini ale lu
nii iunie. în sudul, provinciei Mo- 
xico. au anihilat. 118 elemente an
tiguvernamentale. Trupele angoleze 
au capturat o mars cantitate de 
arme si muniții.

APEL. Președintele Ecuadorului, 
Leon Febres Cordero, a lansat un

apel populației la unitate și acțiu
ne in vederea atingerii obiectivelor 
majore ale programului guverna
mental de dezvoltare social-econo- 
mică a tării. „Lăsînd deoparte in
teresele de moment, cu totii tre
buie sâ contribuim ia solutionarea 
dificultăților naționale si satisface
rea nevoilor populației" — a 
spus el.

ARBITRAJ. Secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
anunțat deschiderea imediată a 
unei proceduri de arbitrai intre 
Franța si Noua Zeelandă în vede
rea reglementării problemelor apă
rute între cele două tari in urma 
incidentului ..Rainbow Warrior". 
Cele două state au acceptat să se 
conformeze reglementării ce le va 
fi prezentată de către Perez de 
Cuellar ..intr-un viitor foarte apro
piat". precizează comunicatul secre
tarului general al O.N.U.. dat pu
blicității la sediul organizației mon
diale.

ACCIDENT. Cunoscutul comic 
Coluche a încetat din viată intr-un 
accident de motocicletă, in zona lo
calității Grasse, pe Riviera fran
ceză. Pe adevăratul său nume. 
Michel Colucci. Coluche. in vîrstă 
de 41 de ani. a activat, de aseme
nea. în viata politică, aflîndu-se in 
primele rinduri ale manifestațiilor 
antirasiste din Franța.
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