PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LVI Nr. 13 787

Joi 18 decembrie 1986

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
va avea o întilnire prietenească de lucru
cu tovarășul Todor Jivkov
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România. împreună cu

tovarășa Elena Ceaușescu, va avea
în cursul zilei de astăzi o întilnire
prietenească de lucru cu tovarășul
Todor Jivkov. secretar general al

Comitetului Central al Partidului
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, la Giurgiu-Ruse.
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întimpinat cu sentimente de profundă stimă și înalță prețuire

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a tăcut i viată de lucra la întreprinderea „Antfniail" din Capitală
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Statisticienii au pus calculatoarele
la lucru și s-a aflat : la varii frac
țiuni de timp, piețele mapamondu
lui sînt luate in stăpinire de atîtea
automobile ori tractoare, biciclete
sau mașini de spălat, țesături ori
strunguri, casetofoane ari televizoa
re etc...
Cine ane șansa să rămînă în com
petiție ? Evident, cine atinge mai
repede pragul de sus al calității și
eficientei. Ecuația pare simplă, di
dactică. Tocmai pentru că exprimă
un adevăr la indemina oricui. Iar
marile adevăruri au avut dintotdeauna simplitatea lor. Un asemenea
adevăr : potrivit orientărilor pro
gramatice ale Congresului al XIIIlea al partidului, ale secretarului ge
neral, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
produsele reali
zate de economia
românească tre
buie să fie, peste
tot, de înalt nivel
tehnic și calitativ.
Asupra
acestui
imperativ al dez
voltării, aflat in
permanentă ac
tualitate, s-a pus
un accent deose
bit în cadrul dez
baterilor recente din forurile re
prezentative ale democrației mun
citorești revoluționare.
Industria
românească a ajuns la un ase
menea nivel de dezvoltare incit
problemele de calitate, problemele
nivelului tehnic sint hotăritoare pen
tru dezvoltarea viitoare — sublinia
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului. In
cuvîntarea rostită la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii.
Dacă vrem să ocupăm locuri frun
tașe in diferite domenii in produc
ția mondială, atunci trebuie să avem
în vedere și realizarea de produse
care să poată fi competitive și apre
ciate ca atare în orice țară din
lume !“.
Racordul la astfel de exigențe —
în fond racordul la ritmurile dezvol
tării de tip intensiv — este unul de
esență. El are drept „rampă de lan
sare" o bază economică modernă,
durată în anii, rodnicii ani ai Re
publicii, cu precădere în ultimele
două decenii. El este de natură acum,
cînd facem bilanțul înfăptuirilor din
primul an al actualului cincinal și
ne pregătim pentru obiectivele și
mai înalte ale anului viitor, să pună
și mai puternic tn mișcare energiile
creatoare, să determine un spirit nou
de abordare a produsului și calității
lui.
Așa cum demonstrează exemplul
multor unități economice, cu bune
rezultate, imperativul calității, do
rința de a forța „ușile performanței"
ridică în prim-planul atenției nenu

ANII REPUBLICII
-ani de ample
perspective,
de mărețe înfăptuiri
mărate cerințe absolut obligatorii.
Din această multitudine, vom stă
rui. in cele ce urmează, doar asupra
a două condiții cu rol important,
dacă nu chiar determinant, in servi
ciul calității.
Este vorba, mai lntîl, de efortul
de pregătire și perfecționare profe
sională. Ziarul nostru a întreprins
numeroase investigații în acest do
meniu. S-au relevat experiențele va
loroase. cu efect direct și imediat
asupra parametrilor productivi. S-a
făcut publicitate privind inițiativele
în Însușirea unor tehnologii de vîrf,
in îmbogățirea orizontului profesio
nal etc. In același timp, nu au fost
ocolite nici fenomenele de forma
lism, birocratice, care-și mai pun

rilor de perfecționare a pregătirii
profesionale. încropirea „pe picior"
a prelegerilor, faptul că acestea nu
sint sincronizate totdeauna la pro
ducția de miine, cu tehnologii de
vîrf. obligatoriu de însușit azi. Și
tot de o optică greșită ține — deși
s-a demonstrat pe plan mondial cit
de repede se uzează, Iși pierd va
loarea cunoștințele înmagazinate
ieri ! — ideea potrivit căreia : „cit
am invățpt îmi ajunge pină la pen
sie !“. Competiția creației materiale
și spirituale din lumea contempora
nă este deosebit de aspră. Ceea ce ai
învățat cîndva nu-ți poate folosi
ca o „merinde" nesfîrșită. Competi
ția calității obligă. încă Înainte de
start, la competiția
pregătirii și
perfecționării profesionale. „Duelul"
calității produse
lor e precedat de
un nu mai puțin
fierbinte „duel"
al asimilării idei
lor
novatoare.
Teritoriu
unde
fiecare aruncă în
luptă tot ceea ce
știe, ceea ce stăpînește Ia per
fecție. Ca într-o
partidă de șah,
unde «upercampionil au infinite
variante de deschidere, de strategie
a desfășurării ostilităților, de final.
Și. cum obișnuiește să spună unul
dintre cei mai dotați inventatori de
la întreprinderea de utilaj greu
„Progresul" din Brăila, „cine a ră
mas numai la... apărarea siciliana
are toate șansele să piardă". Dintr-o
asemenea perspectivă — a racordu
lui ia parametrii ridicați ai competi
ției pe piața mondială a calității, a
imperativelor actualului cincinal, a
datoriei de continuă autodepășire —
se cuvin apreciate de către organiza
țiile de partid, din flecare unitate,
rezultatele perfecționării pregătirii
profesionale a fiecărui om cuprins
In mecanismul producției materiala
și spirituale.
O a doua idee pe care o desprin
dem din repertoriul atît de larg al
calității este aceea a responsabili
tății organizate, active. In ultimii ani
s-au afirmat în lume numeroase for
mule de abordare complexă, cuprin
zătoare a problematicii calității. Une
le dintre acestea, precum, de exem
plu, metoda gestiunii calității, se apli
că șl în unele unități economice de la
nod. Nu lipsesc nici cercuri ale cali
tății. special create și care în multe
locuri au un rol activ, demn de luat
In calcul. Activitatea lor susținută
determină, înainte de toate, un cli
mat propice calității, unde pro
dusul necompetitiv nu are nici o

Mîndria patriotică
a lucrului bine făcut

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a efectuat, miercuri, o vizită de lucru la întreprin
derea „Autobuzul" din Capitală, unitate reprezentativă a
industriei noastre constructoare de mașini.
Noul dialog de lucru a fost consa
crat continuării analizei — inițiată in
luna octombrie a acestui an — asu
pra modului în care colectivul de
muncă de la „Autobuzul- acționează
pentru Înnoirea și modernizarea fa
bricației, pentru realizarea unor
produse cu parametri tehnico-funcționali ridicați, la nivelul cerințelor
economiei naționale, al sarcinilor
actualului cincinal.
Conducătorul partidului și statului
a fost întimpinat, și de această dată,
cu deosebită dragoste și stimă de
puternicul detașament muncitoresc
de aici. Aceste simțăminte au fost
exprimate, direct și cald, din inimă,
tovarășului Nicolae Ceaușescu de
numeroși muncitori, care și-au ma
nifestat profunda satisfacție de a se
reîntîlni cu secretarul general al
partidului, de a-i raporta realizările
obținute, de a-i asculta cuvîntul însuflețitor, ce le mobilizează și sti
mulează energiile creatoare în ve
derea îndeplinirii exemplare a pla
nului pe 1986 și pe întregul cinci
nal. Tinere și tineri au oferit cu
afecțiune buchete de flori.
O formațiune alcătuită din membri
•1 gărzilor patriotice și detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei a prezentat onorul.

La sosire, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost salutat
cu deosebită căldură de tovarășii
Marin Nedelcu, ministrul industriei
construcțiilor de mașini. Petre Preo
teasa, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, de membri al
conducerii centralei industriale de
profil și întreprinderii.
întilnirea conducătorului partidului
și statului nostru cu factorii de răs
pundere și specialiștii prezenți —
întilnire la care aii participat tova
rășii Constantin Olteanu și Silviu
Curticeanu — s-a constituit într-o
analiză aprofundată a rezultatelor
dobindite de colectivul întreprinderii
pe linia asimilării de noi produse,
precum și a direcțiilor principale de
acțiune pentru diversificarea în con
tinuare a fabricației, pregătirea te
meinică și înfăptuirea în cele mai
bune condiții a planului pe 1987. In
cadrul unei expoziții special amena
jate au fost prezentate noi tipuri de
autobuze, troleibuze, microbuze și
autoutilitare. Directorul întreprinde
rii, Dumitru Gheorghe, a informat
că indicațiile date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei
precedente au fost transpuse în via

ță, ceea ce asigură sporirea conside
rabilă a calității produselor, â efi
cienței întregii activități. S-a subli
niat că in vederea realizării acestor
importante obiective a fost creat un
colectiv ' larg de specialiști, «re,_ sub
Îndrumarea directă, nemijlocită, a
Comitetului Național pentru Știință
și Tehnologie, a examinat și\ soluțio
nat probleme privind îmbunătățirea
activității de proiectare, concepție și
producție, în condițiile utilizării cit
mai depline a capacităților, a bazei
tehnico-materiale, a forței de muncă,
valorificării superioare a tuturor re
surselor de care dispune întreprin
derea. In acest sens, a fost eviden
țiat faptul că s-a trecut la realizarea
de noi autovehicule destinate trans
portului urban și interurban prin
aplicarea unor soluții constructive
perfecționate. Prototipurile expuse
se remarcă prin capacitate mai mare
de transport, confort și funcționali
tate sporite, greutate mai mică și
consum mai redus de combustibil,
fiabilitate ridicată. In fabricația aces
tor produse s-au avut, de asemenea,
In vedere extinderea tipizării, creș
terea indicilor de eficiență, precum
și alte elemente impuse de exigen
tele unui transport modern.
Examinînd îndeaproape noile rea
lizări ale întreprinderii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ac
ționeze pentru ridicarea continuă a
performanțelor autobuzelor, troleibu
zelor, microbuzelor și autoutilitare
lor, astfel încît acestea să satisfacă
în condiții tot mai bune cerințele

beneficiarilor interni și externi. Tot
odată, s-a indicat să se treacă, incepînd cu anul 1987, la producția' de
serie a noilor produse.
Cadrele de conducere, specialiștii
l-au . asigurat pe secretarul general
al partidului că vor lua măsurile ne
cesare pentru înfăptuirea indicațiilor
și orientărilor date, pentru realizarea
unor produse cu caracteristici tehnico-funcționale tot mai ridicate, com
petitive, pentru îndeplinirea la toți
indicatorii, cantitativi și calitativi, a
planului pe anul viitor și pe întregul
cincinal 1986—1990.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost salutat, din nou, la plecare, cu
multă căldură și entuziaste manifes
tări de dragoste și stimă, de munci
torii și specialiștii prezenți. S-a
aclamat cu înflăcărare pentru parti
dul nostru comunist, pentru secre
tarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. In același timp,
s-a scandat „Ceaușescu — La multi
ani !“, dîndu-se expresie urării dragi
pe care colectivul întreprinderii o
adresează, împreună cu întregul po
por, conducătorului iubit al partidu
lui și statului, care Iși consacră, cu
neasemuită dăruire, abnegație revo
luționară și fierbinte patriotism, în
treaga putere de muncă binelui și
fericirii națiunii, înfloririi neîntre
rupte a patriei, ridicării ei pe trepte
tot mai înalte de progres și civiliza
ție, creșterii prestigiului și rolului
României in lume, cauzei socialis
mului și păcii.
(Agerpres)

amprenta. în unele locuri, pe forme
le statuate prin lege de perfecțio
nare a pregătirii profesionale.
Rezultanta acestor investigații ara
tă. între altele, că „rata reușitei" în
bătălia hotăritoare a calității —
bătălie încadrată de secretarul ge
neral al partidului printre priorită
țile actualei etape de dezvoltare —
este cu atît mai mare cu cit și efor
tul personal de pregătire și perfec
ționare ține cadența. După cum
prea bine se știe, timpul în care
trăim este acela al unui flux conti
nuu de informații. Cine nu se gră
bește să asimileze cunoștințe noi
pierde din start. Pierde .proiectan
tul care a tras o linie în virtutea ru
tinei. a experienței „general-valabile" nealiniate la standardele de
exigentă ale prezentului. Pierde
muncitorul, tehnologul care apelează
la soluțiile „verificate", fără să știe
că. dincolo de zidul halei, un pro
cedeu nou. o tehnologie inedită
propulsează progresul, calitatea, efi
ciența la cote mult mai ridicate.
I’ierd cei care vor lucra după ca
noane Învechite, cu performanțe de
eficientă scăzute, deoarece rutina
„în lanț" rutină produce.
De ce ne-am oprit asupra acestor
aspecte care țin de optica pregăti
rii și perfecționării profesionale 7
Tocmai pentru că ele dezvăluie cu
acuitate unele dintre neajunsurile
constatate in această privință. De o
optică greșită în direcția îmbogăți
rii orizontului in meserie țin for
malismul din unele locuri al cursu

GALAȚI : Mărci
de oțeluri superioare

lor de oțel destinate fabricării auto
turismelor și altele. (Ștefan Dimltriu).

Răspunzind cerințelor de a pro
duce oțeluri superioare necesare
industriilor de vîrf, colectivele de
muncă din cadrul uzinei otelăriirefractare de pe marea platformă
siderurgică gălățeană au asimilat
in fabricație peste 20 noi mărci de
oțeluri.
— Prin realizarea noilor mărci de
oțeluri — ne spune Constantin Vă
duva, președintele consiliului oa
menilor muncii de la uzina otelării-refractare — au fost create
condițiile asimilării unor noi pro
duse din oțel cu caracteristici su
perioare, care pină în prezent se
importau. Este vorba de produce
rea tablelor groase destinate indus
triilor chimice și aeronautice, a țe
vilor de mari dimensiuni, a benzi

OLTENIȚA : O nouă
navă destinată exportului
Colectivul de oameni al muncii
de la Șantierul naval Oltenița a
predat la export o nouă navă de
2150 tdw, a noua din acest an,
destinată partenerilor de peste
hotare. „Numai din seria de 2 150
tdw — ne-a precizat inginerul
George Bozeanu, directorul Șantie
rului naval Oltenița — au fost rea
lizate pînă acum 58 de nave pen
tru partenerii de peste hotare, nu
mărul total al vapoarelor construite
în șantierul nostru în ultimii 20 de
ani depășind cifra de 700. In pre
zent ne-am sporit eforturile pen
tru a preda, pînă la sfirșitul aces

Hie TANAS ACHE
(Continuare în pag. a IV-a)

tui an, încă trei nave la export,
dintre care una de 5 000 tdw, care
se află în probele finale. (Mihail
Dumitrescu).

ARGEȘ : Produse
din materiale refolosibile
In diferite unități economice argeșene, din capetele de bară, bucăți
de tablă, resturi de cauciuc si mase
plastice, cabluri și altele se produc
importante cantități de piese de
schimb pentru mijloacele auto, ar
ticole electrotehnice, scule si dis- I
pozitive. De asemenea, din resturi
textile și piele se confecționează
articole de îmbrăcăminte și încălță
minte. De la începutul anului, nu
mărul produselor noi realizate din
materiale refolosibile a ajuns la
200, iar valoarea producției acesto
ra însumează 120 milioane lei.
(Gheorghe Cirstea).
j

CALE LIBERĂ!
Hotărit lucru, ing. Iulian
Pîrîianu este un om deo
sebit de meticulos, care-și
ordonează cu migală orice
amănunt. Mai întîi l-am
bănuit de aoest lucru în
zilele premergătoare eve
nimentului din cadrul bri
găzii pe care o conduce,
eveniment legat de pune
rea în funcțiune a noii
căi ferate Băbenl-BerbeștiAlunu. despre care cititorii
au fost informați la timpul
respectiv» Asemenea unui
dirijor, făcea ca prin „ba
gheta" măsurilor sale fie
care membru al brigăzii să
se afle exact la locul și in
momentul' potrivit, răspunzînd întocmai comenzilor
date. De fapt, nici nu pu
tea fi altfel. Era prea însem
nată lucrarea la desăvîrșirea căreia toți deopotrivă,
de la buldozerist sau meca
nic la maistru și inginer,
erau chemați să participe cu
toată răspunderea si dărui
rea. Supoziția ne-a fost pe
deplin confirmată cînd. Intîmplător. i-am răsfoit car
netul de însemnări.
Notații laconice, exacte,
din care am copiat citeva
rînduri. Iată-Ie : „Marți 25

noiembrie, ora 13. Trenul
de lucru nr. 1 cu echipajul
format din Ion Duică. ma
șinist. și Constantin Lungulescu. picher, pleacă din
stația Copăceni cu desti
nația Berbeștl și TriajAlunu. Ora 15. Completez
primul pașaport de liberă

neliu Hădăreanu șl tuneliștii lor. care, mai bine de
patru ani la rînd. au dat o
luptă aprigă cu toate ciu
dățeniile și capriciile tec
tonice întilnite In calea
subterană oe aveau s-o
deschidă pe sub streașină
celor patru dealuri ce se

Secvențe din „jurnalul" constructorilor
noii magistrale a cărbunelui Băbeni —
Berbești — Alunu
trecere și. datorită emoții
lor. îmi tremură mina.
Scriu totqși in registru pe
cea dinții filă a ea : Unie
C.F. liberă pe tronsonul
Berbești-Alunu cu viteza
de 10 km pe oră...".
— Ceea ce ați notat va
fi considerat peste timp
drept document de atesta
re. Cu alte cuvinte, ați
deschis „cartea de istorie"
a acestei magistrale fero
viare.
— Ba eu n-aș zice așa.
Fila dinții și cele care l-au
urmat le-au scris cu băr
băție și Îndrăzneală mais
trul Vaier Ciupe. ing. Cor-

mați la școala Lotrului și
a altor prestigioase șantie
re ale patriei.
Băbeni—Berbeștl—Alunu.
Trei nume legate tn egală
măsură de istoria extinde
rii căilor ferate și de cea a
dezvoltării vertiginoase pe
care o cunoaște bazinul
carbonifer al Vîlcel. Izbînda constructorilor magis
tralei feroviare Iși are
obîrșia în hotărîrea lor
nestrămutată de a face tot
ceea ce depinde de ei pen
tru ca lignitul energetic
din vatra Berbeștilar să
poată ajunge cit mal repe
de și mai economic pe
vatra de foc a termocen
tralelor. Iar hotărîrea lor,
susținută de virtuți mun
citorești, revoluționare și
încheiată cu victoria lnau- I
gurării drumului de fier, a I
presupus înfringerea mul
tor dificultăți.
— Nu v-au eperiat greu
tățile care, nu în puține
cazuri, păreau de netrecut?
— l-am întrebat pe ing.
Traian Sabău, directorul

pară Popești de Berbeștl.
Alături de ei. cu aceeași
dîrzenie. au scris pagini
memorabile
constructorii
de căi ferate conduși de
oameni deosebiți, cum sint
maistrul Ilie Gurițoiu. teh
nicianul topometrist Gheor
ghe Marinescu și pînă la
tinerii ingineri stagiari
Anca Ghinea și Guști Teclaș. Și cum aproape toți
sîntem tineri, sub 40 de
ani. am avut șansa ca
entuziasmul nostru să ro
Ion STANC1U
dească pe solul experienței
corespondentul „Scînteil
*
cu care ne-au înconjurat
o seamă de specialiști în
tuneluri și căi ferate, for (Continuare în pag. a Il-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
legile țării, cu principiile
grijii față de om
MĂSURI EFICIENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII CENTRALEI
O scrisoare adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu sesiza unele
neajunsuri în activitatea Centralei
materialelor de construcții Bucu
rești. Autorul se referea la faptul
că se depășește consumul specific
de combustibil Ia fabricarea plăci
lor din vată minerală pentru con
strucții, că unele utilaie si insta
lații sînt insuficient folosite și că
există o slabă preocupare pentru
desfacerea stocurilor de produse.
Secretarul general al partidului a
indicat ca scrisoarea să fie repar
tizată spre rezolvare vioeprim-ministrului de resort al guvernului si
președintelui Consiliului Central de
Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale, la analiza în
treprinsă parti cipînd activiști al
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Mi
niștri șl ai Comitetului municipal
București al P.C.R.
în urma cercetărilor s-a consta
tat însă că afirmațiile din scrisoa
re sînt doar în parte adevărate.
Astfel, după cum rezultă din ra
portul de cercetare, in întreprinde

rile din cadrul centralei existau
unele utilaje si instalații inactive,
printre care și 37 finisoare pentru
panouri mari din beton. Valoarea
acestora nu se ridică însă nici pe
departe la sumele indicate în scri
soare ; utilajele respective sînt in
ventariate si raportate statistic, iar
pentru lichidarea lor s-au întocmit
grafice pe fiecare întreprindere.
S-a confirmat faptul că unele ca
pacități de panouri mari pentru
locuințe și de agregate minerale
au fost transferate la consiliile
populare, dar operațiunea s-a în
treprins pe baza respectării regle
mentărilor legale.
Cu ocazia preluării de către Cen
trala materialelor de construcții a
gestiunilor de la unele întreprin
deri de agregate minerale, printre
care cele din Turda. Tîrgoviște si
Bragadiru, ca urmare a desfiin
țării centralei de agregate minerale
Tîrgoviște, s-a constatat că unele
utilaje erau Incomplete. Au fost
luate măsuri de sancționare a ce

lor vinovat! de aceste deficienta,
iar utilajele In cauză au fost com
pletate și repuse în funcțiune.
împreună cu Comitetul munici
pal București al P.C.R. și condu
cerea ministerului de resort s-au
stabilit măsuri pentru îmbunătăți
rea activității centralei. Printre al
tele, s-a prevăzut intensificarea ac
tivității de reintroducere în circui
tul productiv a utilajelor și instala
țiilor inactive; realizarea ’ unor lu
crări de modernizare a instalații
lor de fabricare a plăcilor din vată
minerală pentru construcții, la ter
menele prevăzute în plan, In ve
derea reducerii, in continuare, a
consumului specific de combusti
bil ; valorificarea stocurilor de pro
duse finite, care depășesc norma
tivele aprobate ; redistribuiri ale
personalului din centrală etc.
Concluziile analizei au fost dis
cutate în cadrul organului de con
ducere colectivă al centralei, unde
s-au făcut și alte propuneri de îm
bunătățire a activității.

CONCLUZIILE - DEZBĂTUTE CU ACTIVUL DE PARTID Șl COOPERATORII
Un colectiv de activiști ai C.C.
al P.C.R. și ai organelor județene
de partid și de stat Neamț au ve
rificat. sub Îndrumarea secretaru
lui de resort al Comitetului Cen
tral — așa cum a indicat tovarășul
Nicolae Ceaușescu — o scrisoare
privind unele abateri săvîrsite in
comuna Si la cooperativa agricolă
Costișă, județul Neamț. Așa cum
se subliniază in raportul de cerce
tare, rezultatele economice și fi
nanciare necorespunzătoare ale acestei cooperative se datoresc. in
principal, deficientelor manifestate
In organizarea și conducerea activi
tății. slabei competente si răspun
deri a cadrelor de conducere și in
suficientei implicări a comitetului
comunal de partid, a primarului în
activitatea cooperativei. S-au con
statat serioase neglijențe, aducîndu-se unității un prejudiciu de aproape 70 000 lei. Pentru acoperi
rea mortalitătilor si realizarea efectivelor au fost preluati vitei in
valoare de 108 mii lei. bani care

nu au fost însă achitat! celor în
drept.
în raportul de cercetare se subli
niază că s-au produs nereguli și în
atribuirea loturilor în folosință,
unele persoane folosind ilegal su
prafețe de teren peste prevederile
statutului (primarul comunei — 29
ari. secretarul biroului executiv al
consiliului popular comunal. îm
preună cu părinții — 49 ari etc.).
Pentru lucrările executate pe lotu
rile în folosința cooperatorilor s-au
perceput tarife mai mari decît cele
legale; s-au folosit ilegal 20 ha
din terenul cooperativei de către o
unitate de prestări servicii a con
siliului popular județean etc.
Pentru neregulile și abaterile
constatate, secretariatul Comitetu
lui județean de partid Neamț a hotărît sancționarea pe linte de partid
a secretarului comitetului comunal
de partid. Tănase Neculai, a pre
ședintelui C.A.P., Socol Remus, ei
inginerului-șef. Banu Victor., a

contabilului-șef.
Olaru Maria ;
scoaterea din funcție a unuia din
șefii de fermă și excluderea sa din
partid ; atenționarea președintelui
Uniunii județene a C.A.P. ; înca
drarea de personal corespunzător
în funcțiile de șefi de fermă ; re
zolvarea problemelor privind acor
darea loturilor în folosință si recu
perarea pagubelor aduse unității.
Neajunsurile constatate au fost
discutate în plenara comitetului
comunal de partid cu activul si în
adunarea generală a C.A.P. Costișa.
Participanții la cele două adunări
au criticat modul necorespunzător
în care a fost condusă activitatea
cooperativei agricole, rezultatele
obținute si au făcut o serie de pro
puneri pentru îmbunătățirea mun
cii. Totodată, au fost aduse critici
comitetului comunal de partid,
consiliului popular, făcindu-se une
le propuneri privind îmbunătățirea
modului de organizare si conduce
re a activității in viitor.

ADEVĂRUL NU POATE FI OCOLIT
Hotărîrl si legi ale partidului si
statului nostru acordă oamenilor
muncii dreptul de a se adresa, prin
scrisori și audiente, tuturor orga
nelor de partid si de stat — in
clusiv conducerii partidului ; ei pot
face propuneri privind îmbunătă
țirea activității într-un domeniu
sau altul de activitate, oot critica
stări de lucruri necorespunzătoare
sau activitatea anumitor persoane
care nu-si onorează obligațiile ce
le revin in funcțiile pe care le de
țin. Sînt Insă unii oameni, certat!
cu adevărul, cu normele de etică
si echitate socialistă, care folosesc
cu rea credință dreptul de petiție
acordat de lege, pentru a se răz
buna ne anumite persoane, denigrînd activitatea acestora, relatînd
fapte care nu au nimic comun cu
adevărul.
Un astfel de cetățean a scris con
ducerii partidului despre anumite
abuzuri și nereguli săvîrșite de unele
cadre din conducerea Regionalei de
căi ferate Brașov. Or, din contro
lul efectuat de activiști al C.C. al
P.C.R.. ai Consiliului de Miniștri și
Comitetului iudetean Brașov al
P.C.R.. împreună cu specialiști din
M.T.Tc., rezultă că faptele au fost
nu numai exagerate, ci efectiv de

naturate. în raportul de cercetare
se subliniază de la început că oa
menii muncii din Regionala de căi
ferate Brașov, sub îndrumarea or
ganelor si organizațiilor de partid,
precum si a organului colectiv de
conducere, si-au îndeplinit si de
pășit sarcinile de plan pe 1985,
fiind distinși cu „Ordinul Muncii
**
clasa a II-a pentru locul II obți
nut în întrecerea socialistă, iar pa
semestrul I a.c., Regionala Brasov
s-a aflat pe primul loc în întrecerea
socialistă.
Referitor la accidentele de mun
că. în raport se precizează că au
fost luate măsuri tehnice, organi
zatorice si disciplinare de către
conducerea regionalei, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei.
în 1984 au existat unele deficien
țe în privința calității liniilor de
cale ferată; dar datorită volumului
mare de lucrări executate în peri
oada 1984—1986. deficientele au fost
inlăturate. ceea ce a făcut ca in
1985. calea ferată de Pe raza Re
gionalei Brasov să aibă calificati
vul ..BUN — nivel 1“.
Controlul a scos în evidentă fap
tul că pe Regionala de căi ferate
Brasov ..soldul normă de vagoane
defecte" este depășit cu 10 la sută

— un plus de 22 vagoane — dar la
această situație contribuie șl starea
tehnică a parcului de vagoane de
pe întreaga rețea : numeroase va
goane circulă cu avarii la cutie, cu
scînduri lipsă din podele stau cu pe
reții sparti datorită încărcării sau
descărcării necorespunzătoare a
mărfurilor, manipulării neatente a
diferitelor utilaie. Pentru îmbună
tățirea stării tehnice a parcului de
vagoane marfă, au fost stabilite,
împreună cu conducerea M.T.Tc.,
măsuri ce se vor aplica pe întreaga
rețea feroviară. A rezultat, de ase
menea. că organul de conducere
colectivă, care a analizat periodic
circulația trenurilor, a intensificat
acțiunile de control preventiv si a
acționat pentru aplicarea unor mă
suri suplimentare de întărire a or
dinii si disciplinei, de respectare
strictă a reglementărilor privind
circulația trenurilor.
Concluziile rezultate din cerceta
rea problemelor sesizate, se afirmă
in încheierea raportului de cerce
tare. au fost discutate în ședința
comună a comitetului de oar’id si
a consiliului oamenilor muncii de
la Regionala de căi ferate Brașov.

Neculai ROȘCA
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CASA CU MULȚI_
semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii

Doctorul Mihai Pop, di
rectorul Spitalului orășe
nesc din Negrești Oaș, ne
însoțește prin saloanele
strălucind de curățenie, dis
cută cu medicii din secții,
înțelegîndu-se în legătură
cu un caz sau altul, apoi i
se cere o aprobare de ieși
re temporară din spital. Ne
explică : „O bolnavă tre
buie să meargă, pentru
o zi. aaasă ; știți, se
lntîlnesc,
mîine,
copiii,
nepoții și strănepoții —
are 11 copii în viată,
vreo 40 de nepoți și. deja,
14 strănepoți, dacă n-or fi
devenit mai multi între
timp... I-am întrerupt tra
tamentul pînă poimîine,
cind va reveni la spital".
Vrem să-i notăm numele
și să stăm de vorbă cu fe
ricita mamă, bunică și stră
bunică. „N-o mai rețineți
— ne roagă doctorul. îi e
dor de ai ei. Și-apoi, aici,
orice femeie mai in vîrstă
ai opri este, sigur, la fel de
bogată în nepoți și străne
poți ca dinsa. Așa că nu-i
o excepție'
*.
Atunci am înțeles că ex
cepțiile sînt. aici, în Oaș,
casele cu puțini copii. Dar
nu despre astfel de case
ne-am propus să vorbim, ci
despre celelalte, pe care le
întîlnești la tot pasul. O
astfel de casă este și cea a
lui Gheorghe și a Anei Boc
din Certeze. Ana Boc are
28 de ani și... 5 copii, între
10 ani și o lună. Fiica mai
mare, Maria, este elevă în
clasa a V-a. Al doilea co
pil, „coconu tatei
,
**
este în
clasa a II-a. Fetitele mai
mici („foaicele
**
— cum li
se spune), Ana-Norica și
Florica-Rodica au trei și,
respectiv, doi ani...
— Le-am pus cîte două
nume să-mi pară că am
mai multi pruncuți de
chemat! — glumește tînăra
mamă.
Și iată că, din nou. casa
soților Boc s-a îmbogățit cu
un pruncuț. în noiembrie,
a venit pe lume Vasile, al
cincilea copil. Cei mari,
Maria și Gheorghe, se gră
biseră să-1 vadă pe frățior
la spital. Fetițele îl aștep
taseră, nerăbdătoare, acasă,
ca pe o jucărie nouă, de
care erau foarte mîndre.
— Vi se citește pe chip
bucuria ! — ne-am adresat
mamei.
— Cum să nu mă bucur,
cînd mai am în casă un
cocon ?
— încă unul și veți avea
tot atîțla băieți cît și fete !
— Totdeauna, să știți,
copiii înseamnă bucurie 1
Norocu’ trage la casa cu
pruncuți, la noi așa se spu
ne. Așa că, atîți cîți vom
avea, vom fi bucuroși să-i
avem, șă ne fie sănătoși,
să crească mari și să lucre.
„Să lucre
**
nu e o vorbă
spusă la întimplare. Oșenil
sînt. oameni harnici și soții
Boc sînt oșeni get-beget.
Au casă cu etaj și gospo
dărie înfloritoare (au doi
cai, două vaci, doi porci, 16
oi, păsări — cit cuprinde
ograda).
— Avem de toate : avem
de lucru și acasă si -la gră
dină, ne facem tot ce vrem
din munca noastră — vin
explicațiile.
Si așa e. și așa îți vor ex
plica tofi oșenii. Fiindcă
numai cine „lucră
**
are. Iar
lor le place să lucreze și
copiii le sînt. de mici, aju

tor In casă după puterile
lor și, pe măsură ce cresc,
cresc și obligațiile copiilor.
— Oare de ce le spune
totuși caselor cu multi copii
case cu noroc 1 Numai
fiindcă sînt mai multi care
lucrează sau...
— Nici vorbă de asta —
răspunde, prompt, doctorul
Pop. Copiii nu vin în casa
oșanului „din calcul
,
**
nici
nu sînt discuții între soți
pe... tema programării fa
miliei. Vin pe lume trei —
să trăiască ! Vin treispreze
ce — să trăiască ! Si mi se
pare normal. Mai degrabă,
pornind de la vorba veche,
că fiecare-i cu norocul lui,
adică oricîti copii ai avea,

O CONFIRMARE RECENTA A
PRICEPERII ȘI ORIGINALITĂȚII.
Zilele trecute a avut loc una dintre
întîlnirile semestriale dintre repre
zentanți ai unităților industriale
producătoare și ai întreprinderilor
de comerț, în vederea încheierii con
tractelor pentru sezonul următor. Cu
acest prilej, ca de obicei, au fost
aduse mostrele create de întreprin
deri și propuse spre a fi introduse
In producția de serie, mai mare sau
mai restrînsă. Ca și în alți ani. co
lecția a fost deosebit de bogată și
de o remarcabilă varietate — mii Si
mii de modele la fiecare categorie
de produse. Compartimentele de
resort din întreprinderi au valorifi
cat. cu competentă și o incontesta
bilă măiestrie, resursele interne da
materii prime și materiale pentru a
crea produse moderne, funcționale,
frumoase. S-au remarcat nu numai o
plăcută Împrospătare a înfățișării
tricotajelor, confecțiilor, încălțămin
tei. țesăturilor, ci si înnoiri in
•truotura lor. Au apărut inspirate
contexturi din fire naturale și fire
sintetice, tipuri de fire cu caracteris
tici noi. combinate cu pricepere.
Desigur, mostrele aduse la con
tractare trebuie văzute nu ca exer
ciții „de virtuozitate" sau simple
„demonstrații" de pricepere, ci ca
instrumente de lucru : cu ele în
față, întreprinderile comerciale îșl
formulează comenzile, care, la rfndul lor. stau la baza producției.
Toate bune pînă aici — unde se
ridică însă probleme. Această întîlnire pentru contractări nu este
..prima la părinți". Aproape _ de
fiecare dată coordonatele desfășu
rării lor sînt asemănătoare celor
descrise mai sus, adică înfățișînd
modele atractive, mult așteptate de
cumpărători. Dar ce urmează apoi ?
PRACTICA SUBSTITUIRII DE
NATUREAZĂ MODELUL. Imaginea
frumoaselor colecții de modele — să
o spunem deschis — nu se supra
pune apoi decît în mică sau chiar
foarte mică măsură cu ceea ce
vedem în magazine. Ca aspect, ca
execuție, ca prezentare. Ce se întimplă pe „drumul modelului" — de
la mostră la produsul de serie ? Se
produc o serie de derogări, abateri
șl denaturări.

na valorificarea posibilă șl necesară acest mare poten
țial de creație și de producție ? Succesele obținute,
realizările certe ți recunoscute pot estompa persistența
unor neîmpliniri ? Și, de asemenea, in ce direcții tre
buie acționat pentru infăptuirea
ți in acest
sector a marelui obiectiv subliniat de tovarâțul
Nicolae Ceaușescu - trecerea la o calitate nouă, su
perioară a activității î

în depozitele întreprinderii co
merciale cu ridicata pentru textileîncălțăminte — București vin zilnic,
de la furnizori. mari cantităti de
mărfuri, spre a fi îndrumate, apoi,
către magazine. Cele mai multe
loturi de marfă vădesc grija produ
cătorilor pentru calitate și prezen
tare — și nu surprinde faptul că ele
sînt foarte cerute de gestionarii uni
tăților comerciale.
Iată însă că alături de produse

Chiar de la o întreprindere cu pres
tigioasă carte de vizită, cu mare
experiență în materie și cu certe
realizări — aceea din Brăila — dar
care nu s-a jenat să expedieze o
cantitate de cămăși bărbătești (model
12 635) care nu numai că nu semănau
cu mostrele omologate, dar cumulau
și un șir de alte dovezi ale negli
jenței : nuanțe diferite pe aceeași
piesă (închipuiți-vă o cămașă ale
cărei manșete erau de altă culoare

Ce se tntimplă pe traseul tie la mostra omologată
la produsul de serie
care nu fac nici un fel de „stagiu"
prin depozite sau magazine, care,
mai bine zis. se vînd ca pîinea caldă,
vedem și cîteva nedorite excepții,
în depozitul de încălțăminte, tocmai
se întocmeau formele de retumare
la producător a unui lot de articole
de încălțăminte provenit de la în
treprinderea „Străduința" din Su
ceava. Refuz firesc : la controlul de
calitate, prin sondaj, fusese depistat
un lot de 4 000 de perechi (model
511 332) care nu corespundeau mos
trei omologate și contractate. De la
un pantof ușor. îngrijit lucrat, cu o
linie elegantă, cum era mostra omo
logată, se ajunsese la cu totul
altceva, o încălțăminte greoaie, bu
tucănoasă. neglijent finisată, deși ma
teria primă era aceeași. Nu era un
caz izolat : întreprinderea de profil
din Pitești expediase. nu de
mult, niște pantofi pentru fete,
care au fost returnati dato
rită combinației de culori inac
ceptabile :
fața maron șl talpa...
albastră ! Ca să scape de ei, fabrica
„strecura" cîte o sută-două de
perechi prin alte loturi, poate-poate
vor trece neobservati. Am văzut și
încălțăminte ..SDort" în care erau
îmbinate, la întîmplare. fete mici
cu tălpi mari sau invers. Rezultatul
este lesne de imaginat.
Asemenea cazuri am întllnit șl la
depozitul de confecții. Da la cine T

decît mineca, iar plepțil difereau de
șpate...), butoniere neterminate, tlghele întrerupte, material Ieșit din
cusătură. Si cămăși expediate de
întreprinderea textilă din Botoșani
erau pregătite spre a fi returnate
pentru că modelul (10 249), bineînțe
les, nu prevedea buzunare aplicate
asimetric și nici alte cîteva „scă
pări" de execuție.
în depozitul de tricotaje pot fi
văzute produse ce nu au nimic
comun cu mostra : mănuși ce au fost
comandate in ton uni — și sosite...
băl ța te. len jerie de corp ce ar fi
trebuit să fie albă si a apărut gri.
Ne întîlnim, din nou, cu piese pen
tru copii de leagăn în culori inadec
vate. sumbre — negru cu bleumarin,
negru cu alte culori (meteahnă
care a mai fost criticată de
presă). Evident, ele fuseseră con
tractate în culoare albă sau in alte
tonalități deschise potrivite vîrstei
copiilor. Si. firesc, se întorceau la
furnizor...
în legătură cu aceste retururi se
ridică mai multe întrebări t oare
transportul lor pe C.F.R. sau
cu miiloace auto fusese gra
tuit ? Si încărcarea, ambalajele
— tot gratuite ? Iar materia primă
Irosită, energia cheltuită pentru pro
ducerea lor — tot gratuite ? Ca șl
fondul de retribuții ? Or, poate că
— și aici așteptăm răspunsurile uni-

casa goală — „altă casă, nu
așa mare și cu atîtea odăi,
ci cum erau casele pe
atunci". Apoi, casa lor a în
florit de prunci și. harnici
fiind, nici belșugul nu i-a
ocolit.
— Unde nu-s coconi,
munca n-are spor și n-are
rost — ne spune ea. Cred
că așa se explică și poves
tea cu norocul care trage
unde-s coconi multi. Dacă
n-ai pentru cine munci, nici
nu te trage inima la mun
că. Da’ cum să n-ai spor
cind cuibul e plin ?
— Se nasc mulți coconi
la dumneavoastră, în Oaș ?
— îl întrebasem pe docto
rul Poc.
— Cam 1 200 pe an nu
mai aici, la maternitatea
din Negrești Oaș. Dar mai
avem și Ia Turț un spital
cu maternitate, și la Bicsad... Tot Oașul este o gră
dină de copii. Indicele de
natalitate este de 26—28 la
mie, dar avem localități arondate spitalului și cu 33
la mie. Sporul natural, nu
mai la nivel de oraș, este
de 20—22 la mie. Dar noi
avem In grijă sănătatea în
tregului Oaș. nu numai a
celor ce locuiesc în Ne
grești Oaș. O circă și jumă
tate doar, din întreg Oașul,
nu aparțin de spitalul nos
tru, dar, în curînd, cînd va
fi gata noul spital, vor
aparține tot de Negrești.
Sînt mai aproape de Ne
grești și, în general, toate
comunele oșenești gravi
tează în jurul acestui oraș
tînăr. în care bate inima
Oașului.
— Am văzut cu cită grijă
conservați clădirea veche a
spitalului, cu cît spirit gos
podăresc „chivernisiți
**
sca
tiul devenit, e drept, nelncăpător la o populație în
continuă creștere...
— Din luna aceasta au în
ceput lucrările la noua clă
dire. Va fi un spital mo
dern. funcțional, dotat la
nivelul cerințelor actuale.
Si încă ceva : noua clădire
va fi destinată exclusiv sec
țiilor de obstetrică-ginecologie, maternitate, nounăscuțî. Un spital nou, nu
mai pentru mamă și copil...
— Este un dar semnifica
tiv al societății...
— într-adevăr. ȘI, în același timp, o recunoaștere
a meritului mamei de a
dărui viață și de a duce
viață mai departe, în vii
tor. întotdeauna, în Oaș,
nașterea a fost, alături de
nuntă, evenimentul cel mal
îndrăgit. „Să se nască co
coni — spun țăranii — să
nu încapă pămîntul pe
mîna veneticilor'
*
adică a
celor dornici de căpătuia
lă, care ar găsi locul gol.
în Oaș. nimeni, niciodată,
nu a găsit locul gol.
...Șl de la coconii șl foai
cele ce roiesc pe ulițl, iată-ne pășind în istorie. O
istorie care și așa, sau mai
ales așa, se apără : cu ur
mași. Iar cind mărgele, anu
me alese în culorile trico
lorului străbun, strălucesc
la cingătoarea foaicei șl pe
dopul coconului gătit de
duminică, un fior de-mîndrie patriotică te pătrunde,
de parcă pruncii aceștia
coborîtori din daci ar fi
purtătorii unor mesaje de
la străbuni. Ei, viitorul.

„Tot Oașul
este o grădină
de copii"

s-ar putea să-i rostuieștl
mai bine decît dacă ai unul
singur, s-a ajuns la... casa
cu noroc. Pentru că. noroc
cu noroc, înmulțit cu nu
mărul de copii — se pare că
șansa e de partea celor mai
numeroase familii. Lăsînd
gluma la o parte, să știți
că, în general, familiile nu
meroase sînt. la noi, și cele
mai bine așezate. Muncesc
mai multi de-odată. Pun
mai multi bani la un loc.
Sînt toți pentru unul și
unul pentru toti, și cind
se-apucă să facă unuia
casă, apoi i-o fac și, încet-încet, se umple ograda
părintească de case noi ;
iar în această privință, ia
răși, oșanul caută' să nu fie
mai prejos decît vecinii.
Și, intr-adevăr, casele din
Oaș parcă se întrec în fru
musețe și confort, satele au
înflorit pe temelii noi, iar
de la casele „bătrînești
**
care mai dăinuie, se înșiră,
drepte, ulițe întregi locuite
de fiii unei singure familii.
Și cu cît e casa mai nouă,
îți dai seama că familia ce
locuiește acolo e mai tînă
ră. Sînt ulițe întregi de
Boc. de Pop șl de Ban...
Pe... ulița lui Ban — una
dintre multele cărora li
s-ar potrivi acest nume,
nouă e și casa-matcă. noi
— și casele-fiice. Casa-

Și în domeniul mărfurilor de larg consum
se cere realizarea unei calități noi, superioare
Este o realitate : industria ușoarâ din țara noastră
dispune de o remarcabilă bază materială - numeroase
întreprinderi noi, bine echipate, cu un personal avind
o înaltă calificare, creatori cu fantezie ți bun gust.
Toate acestea constituie premise certe pentru satisfa
cerea cerințelor, în plină evoluție, ale exportului și ale
pieței interne.
întrebarea care se ridică este : iți găsește întotdeau

matcă, casa din cane s-au
desprins oooonii, e chiar
cea mai nouă.
— Se-ntelege, vin expli
cațiile Măriei Ban. femeie
încă tînără (are 47 de ani)
cu feciori și fiică la casele
lor — frumoasele case noi,
cu pridvorul spre soare, ce
se'țin de mînă, în ordinea
nunților care au fost, cu
casa părintească. Cu casamatcă...
Casa „bătrînllor" Ban
merită numele de matcă nu
numai din acest motiv, ci
fiindcă, realmente, viața
micii comunități de pe uli
ța lui Ban aici se desfășoa
ră. Bărbații lucrează pe un
șantier. Nurorile și fata

tăților menționate — pagubele au
fost recuperate de la cei vinovați 7
REALIZĂRILE SÎNT REALIZĂRI,
IAR DEFICIENȚELE SÎNT DEFI
CIENȚE ! ...Aproape că uitasem de
minunata colecție văzută cu numai
o zi în urmă. Dar nu toate produsele
ce încalcă ori chiar sfidează mostra
oferită la contractare iau calea re
întoarcerii. Nu puține din „scăpă
rile" respective se opresc în depozite,
adunîndu-se în vrafuri și stocuri. Dar
unele ajung chiar în magazine.
La
unitatea
„Materna"
din
Calea Grivitel am văzut un
stoc de maiouri negre pentru
copii ce stăteau în rafturi de... 10
ani. fularele, tot negre, ce se vin
deau... pentru deșirat ! — adevărate
rebuturi care nici nu aveau ce căuta
în magazine. Jar primii care ar tre
bui să știe acest lucru sînt chiar
producătorii. Din păcate însă rar
sînt întîlniți reprezentanți ai indus
triei în unitățile comerciale să vină
să vadă cum primește publicul pro
dusele lor. Un vînzător mai vîrstnie
afirmă că. în 30 de ani, n-a văzut
nici un singur asemenea reprezen
tant !
Mecanismul economlco-financiar,
principiile autoconducerii și autogestiunil impun gospodărirea, cu ma
ximum de grijă, a materiei prime,
orientarea producției după cerințe.
Or. există unele întreprinderi care
se abat de la aceste principii în
dauna propriilor interese și a apro
vizionării pieței. Căci, pe lîngă chel
tuielile legate de stocarea produse
lor greu vandabile, aceste practici
duc și la goluri artificiale în apro
vizionare. Goluri accentuate șl de
nerespectarea unei alte clauze con
tractuale — și anume livrarea la
timp. în anotimpul pentru care a fost
produs respectivul articol.
Arătînd o parte din „mostrele"
culese din comerț tovarășei Maria
Matei, director adjunct al direcției
de aprovizionare și desfacere din mi
nisterul de resort, ni s-a replicat
scurt : „Dar cît la sută reprezintă
aceste mărfuri ?". Firește, nimeni
nu afirmă că ele caracterizează pro
ducția industriei ușoare destinată
pieței interne. Dar nici nu putem fi
de acord cu o asemenea minimali
zare a unor carențe reale.
Un lucru este cert : minimumul ce
se poate cere în legătură cu reali
zarea unei calități noi. superioare,
și în acest domeniu de activitate este
dispariția
deosebirilor
flagrante
dintre frumoasele modele oferite la
colecții și mărfurile întîlnite în
magazine.

Rodlca SERBAN

s-au tras pe Ungă „bătrîni".
să-și țină de urît, cu lucrul
de mînă, cu dorul de cei
plecați... Maria Ban pășește
țanțoșă între tinerele nu
rori, se înțeleg din ochi care
și ce datorie are, potrivit
legii ospeției și, oaspete la
Maria Ban, te pomenești
oaspetele unui neam în
treg... Nurorile apar șl dis
par ca umbra, fiica mal
adastă puțin, să ne arate
comorile portului oșenesc,
și, abia ținîndu-și echili
brul, cele mai prețioase co
mori lși fac apariția, fără
nici o sfială : copiii. Nepo
ții Măriei Ban. Ei sînt adevărații stăpîni al casei bu
nicilor.
— Copiii slnt adevărații
stăpîni al tuturor caselor șl
al tuturor ulițelor, sînt stăpînii Oașului, ne spusese
doctorul Mihaf Pop.
Și acum puteam să ne
convingem
de
adevăr.
Fiindcă și curțile, și ulițele
înfloriseră de copii. La fe
restre se ițeau căpșoare
cînepli, parcă vrînd să-ți
atragă atenția : „Și la noi
e casă cu noroc...
.
**
Maria Ban povestește, în
vorbe puține, cum și-au ri
dicat, ea și cu omul ei, casă
nouă, după ce i-au văzut
pe toți copiii rostuiți. Po
vestește cum au pornit ei,
în tinerețe, la drum, cu

Anlca FLORESCU

Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

URBANISTICĂ MODERNĂ
INTR-O COMUNĂ SIBIANĂ
în calitate de gazdă pentru participanții la un schimb de expe
riență pe probleme ale muncii de
educație, primarul comunei Orlat.
loan Bunea, folosind o metaforă,
definea așezarea drept „locul unde
poezia trecutului îmbracă haina
progresului". Aceste două coordo
nate — poezia si progresul — con
figurează evoluția unei așezări din
Mărginimea Sibiului, adusă șl pe
scenă de ansamblul folcloric al co
munei. în care sînt cuprinși nu
meroși locuitori, pe generații, într-o superbă demonstrație de cîn.tec și joc autentic.
Dar imaginea vechiului sat pre
zentat, la început pe scenă, nu se
mai regăsește în realitate. O arhi
tectură nouă, modernă a schimbat
fata localității.
Din cele cîteva
sute de case vechi au mai rămas
doar două, drept mărturii peste
vreme. Primele trei blocuri, con
struite în regie proprie, și-au pri
mit locatarii. Un altul, prevăzut
cu sediu pentru poștă și agenție
C.E.C. la parter, se înalță în pre
zent. Consiliul popular comunal
s-a mutat și el într-un edificiu
nou. Un alt lăcaș nou, cel al că
minului cultural, prevăzut cu sală
de spectacole, săli de repetiție, bi
bliotecă cu 8000 de volume, cabi
nete pentru cursurile Universității
cu.Itural-științifice, vine să Împli
nească nevoia sătenilor de edu
cație și cultură. Vechiul sediu
al căminului cultural va fi trans
format și adaptat pentru activități
cultural-sportive ale tineretului.
Numărul mare de copii a impus
construirea unul nou local de școa
lă, cu săli de clasă, laboratoare si
cabinete de specialitate. Clasele de
liceu au profilurile industrie
ușoară, forestier și mecanic.
„Satul din munți" — așa cum
era menționat Orlatul într-un do
cument de pe la 1200 — se racor
dează Ia progresul întregii țări. Șl.
ca o anticipare a acestei racordări,
prima unitate economică locală
creată pe suportul unei vechi în
deletniciri a zonei — oieritul —
a primit un nume simbolic : „Pro
gresul". în numai cîțiva ani. uni
tatea s-a făcut cunoscută si peste
hotare, pentru calitatea păturilor si
covoarelor confecționate, semn că

I
j

satul nu mal este izolat „între
munți". în anii care au trecut de
la Congresul al IX-lea al partidu
lui, aici au fost puse bazele altor
25 de unități economice. în care
își desfășoară activitatea o treime
din populația comunei : un sector
de exploatare a lemnului și o sec
ție de industrializare a lemnului, o
unitate pentru realizarea prefa
bricatelor din beton, o secție de
mase plastice, o stație de asfaltare
a drumurilor naționale din zonă,
un district de drumuri ludetene.
un centru de reparații auto... Ca
racterul eminamente agrar al co
munei de odinioară dobîndește tot
mai pregnant valențe industriale,
însăși agricultura a cunoscut pre
faceri radicale. Funcționează aici o
asociație intercooperatistă de creș
tere si îngrășare a tineretului tau
rin, cu două ferme zootehnice sl
una pentru cultura plantelor de
cîmp. o cooperativă agricolă de
producție profilată pe cultura griu
lui. a cartofilor și a plantelor fu
rajere, un puternic sector ovin.
Cea mal mare parte a specialiș
tilor comunei (ingineri, tehnicieni,
maiștri, profesori) e constituită din
fiii satului care au plecat, s-au
instruit și s-au întors acasă, pen
tru a contribui la dezvoltarea si
Înălțarea satului natal. Confir
marea acestei afirmații e cuprinsă,
între altele. în cîștigarea a trei
premii de județ și în conferirea
„Ordinului Muncii" clasa a IlI-a
în cadrul întrecerii socialiste între
localități. Acum, „Orlatul nu mai
e un loc de care să fugi, ci locul
pe care să-l cauți" — ne spunea
cu mindrie unul din fiii satului
inginerul Gheorghe Gîță. ‘
Desigur, si la Orlat dispare ima
ginea satului traditional, dar ideea
de sat nu e incompatibilă cu urba
nul. ba chiar îl presupune. îl re
vendică si îl impune. Față în fată
cu această realitate, afirmația pri
marului, de la începutul acestor în
semnări, suferă un amendament.
Fiindcă peste poezia tradițională a
satului vechi Înflorește un registru
liric nou. generat de o realitate
socialistă dinamică, așezată sub
nimbul muncii si hărniciei localni
cilor.

Ion Onuc NEMEȘ
corespondentul „Scinteil"

Cale liberă!
(Urmare din pag. I)

Antreprizei de construcții căi ferate
Rîmnlcu Vîlcea.
— Ce-a fost a fost... Important
este că acum sîntem mai bogați în
experiență, avem la Indemlnă solu
țiile pe care a trebuit să le găsim
și să le aplicăm pe tot parcursul
execuției. Adevărul este că nimeni,
nici proiectanții, nici noi, care bă
tuserăm cu pasul Întregul traseu al
viitoarei căi ferate, n-am bănuit o
clipă ce ascunzișuri sălășluiesc în
stratul de sub picioarele noastre.
Mi-amintes#, de exemplu, momentul
inaugurării racordului dintre stația
Copăceni și mina Cerna. Tocmai
cind să introducem prima garnitură
de tren a cedat terasamentul. Ei
bine, această intîmplare i-a lndîrjit
mai mult pe constructorii noștri. Și,
în loc de cîteva luni, au refScut lu
crarea în cîteva zile. Cum au reușit
această performanță inginerii Mihai
Lupășteanu și Alexandru Florea,
maistrul Nicolae Simon, excavatoristul Ion Condruc șl toți ceilalți este
aproape imposibil de explicat. Mă
refer apoi la calitatea execuției lu
crărilor ce au urmat. în munca
noastră n-avem voie să riscăm gra
tuit, totul trebuie calculat matema
tic, luat „la bani mărunți". Așa că,
mai mult ca de obicei, am ținut cu
orice preț ca deschiderea noului
tronson de cale ferată să fie prece
dată de o temeinică testare și pre
gătire, tocmai pentru ca accesul
primei garnituri de tren să aibă loc
în condiții de deplină siguranță.
— V-am urmărit cu atenție în
triajul stației Alunu și am avut sen
zația că trăițl mari emoții, așa cum
un elev trăiește in fața unul exa
minator exigent.
— Era firesc să se întîmple așa.
Mai ales că abia In momentul inau
gural, în acea amiază inundată de
soare și de bucurie, ml-am amintit
ceva pare în alte condiții s-ar fi pu
tut uita.
— Iertațl-na indiscreția, dar...
— O fericită coincidentă a făcut
ca In chiar ziua punerii în funcțiune
a magistralei feroviare a cărbune
lui să împlinesc vîrsta de 45 de ani.
— O coincidență rară.
— Nu și în cazul meu. Asemene
*
evenimente dublate — curios, nu T
— de cite o aniversare am trăit șl
cînd am străpuns tunelul Vidruța;
prin care se adună apele Petrimanului pompate spre lacul hidrocentra
lei de la Ciunget. și atunci cînd au
fost terminați cel 50 km de captări
secundare prin care apele din nor
dul și vestul munților Lotrului sînt
îndreptate spre barajul de la Jldoaia.
Ba. dacă îmi aduc bine aminte, îm
plineam 43 de ani în ziua în care
era străpuns cel de-al VII-lea tunel
de cale ferată din defileul Oltului.
Evident, sînt simple coincidențe șl
nimic mal mult.
Simple coincidente I Cît de frumos
este să poți spune că obiectivul cu
tare l-ai terminat în ziua cînd îm
plineai 40 sau 45 de ani. legindu-tl
si pe această cale viata de rosturile
mari ale muncii șl ale tării, purtînd ca oe o pecete luminoasă trăi
rile ardente si semnificațiile unor
împliniri de durată la care el fost
părtaș si tu. constructorul, eroul
anonim, multiplicat în milioane si
milioane de exemplare.
în cazul inginerului Tralan Sabău,
..sansa" coincidentelor rămîne in
continuare cu porțile larg deschise.
Ele pot surveni
*
chiar anul vlitqr,
peste doi sau mai multi ani. cînd.
Împreună cu colectivul temerarilor
constructori de căi ferate din ju
dețul Vîlcea. pe care-1 conduce, va
avea de trecut alte si alte exameneevenlment la construcția unor noi si
importante magistrale feroviare.

Noi ansambluri
de locuințe
SATU MARE
în municipiul Satu Mare se află
în plină desfășurare lucrările de
construire a unul nou șl modern
ansamblu de locuințe — „Carpați
11“ — care va însuma în final 700
de apartamente. Au fost date în
folosință primele 158 apartamente,
urmînd ca pînă la sfîrșitul anului
numărul apartamentelor predate la
cheie în acest cartier să depă
șească cifra de 400. împreună cu
apartamentele construite în muni
cipiul Satu Mare, în orașele Cărei,
Negrești-Oaș șl Tășnad anul aces
ta și cu cele ce vor mai fi pre
date pînă la sfîrșitul lunii, numă
rul noilor locuințe realizate in
1986 de colectivul întreprinderii de
antrepriză construcții-montaj se
va ridica la peste 1 530. (Octav
Grumeza).

PRAHOVA
Oamenii muncii din cadrul Trus
tului antrepriză generală construcții-montaj Prahova înscriu în cro
nica întrecerii socialiste noi fapte
de muncă. Astfel, de la începutul
anului, constructorii de locuințe
prahoveni au predat beneficiarilor
peste 2 250 apartamente, aflate în
cea mai mare parte în noul cartier
r „Penes Curcanul" din municipiul
Ploiești, care a prins contur în pri
mul an al actualului cincinal. (loan
Marinescu).

VASLUI :

Realizări
ale meșteșugarilor
în municipiul reședință de județ
are loc „Tîrgul de toamnă al co
operației meșteșugărești", bun pri
lej pentru vasluieni de a-șl etala
priceperea profesională și a pros
pecta gusturile și preferințele
clienților. Cele 14 unități de des
facere ale cooperativelor meșteșu
gărești din Vaslui, Bîrlad. Huși și
Negrești oferă cumpărătorilor o
gamă largă de tricotaje, Încălță
minte, confecții, lenjerie, artizanat,
articole de uz casnic șl gospodă
resc. (Petru Necula).
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De ce sînt depășite consumurile de energie

(calculată

pe

baza

valorii producției-marfă)

m unități producătoare de ciment?
Pentru înfăptuirea programelor de investiții
din industrie, agricultură, de construcții de
locuințe sînt necesare cantități tot mai mari de
materiale de construcții, în special de ciment.
In țara noastră s-au construit și au fost dez
voltate numeroase combinate de lianți și azbo
ciment menite să satisfacă aceste cerințe spo
rite ale economiei. Totodată, este știut că ci
mentul. reprezintă un material energointensiv,
mare consumator de energie electrică și com
bustibil. Iată de ce trebuie să se acorde o
atenție stăruitoare încadrării în normele pla
nificate. diminuării consumurilor energetice,
în ultimii ani, în unitățile producătoare de ciment se înregistrează o
preocupare sporită pentru gospodărirea cît mai judicioasă a energiei
electrice și combustibililor. Astfel, an de an au fost reduse consumurile
energetice. Dintre multiplele măsuri întreprinse merită a fi menționate
acțiunile de modernizare a tehnologiilor de fabricație și de creștere a
ponderii procedeului așa-zis „uscat" de producere a cimentului. Aceste
rezultate nu sînt însă pe măsura posibilităților și cerințelor actuale.
Iată temeiurile acestei afirmații.

Prin soluții optime
V

să se pună capăt risipei f
O analiză comparativă a consumu
rilor energetice dintr-o serie de uni
tăti cu condiții si tehnologii ase
mănătoare scoate în evidentă dife
rente care nu au nici o justificare
tehnică. Iar dacă privim situația încadrării în normele de consum pe
ansamblul Centralei cimentului se
constată că. în acest an. acestea au
fost depășite in numeroase unităti.
ceea ce a condus la un consum su
plimentar de peste 22 milioane kWh
de energie electrică si anroane 38 000
tone combustibil convențional. Prin
tre unitățile producătoare de ciment
cu depășiri considerabile ale consu
murilor energetice se înscriu cele
din Tîrgu Jiu, Hoghiz, Turda.
Cîmpulung și Deva.
Care sint unele din cauzele caro
au determinat această situație neco
respunzătoare ? în primul rînd —
așa cum am aflat la Centrala ci
mentului din București — se con
stată serioase carențe in urmă
rirea proceselor tehnologice. Nerespectarea parametrilor tehnologici de
fabricație a determinat realizarea
unor indici intensivi de utilizare

scăzut! la morile de ciment si făină.
Efectuarea unor reparații mecanice
si electrice de slabă calitate, pre
cum si exploatarea necorespunză
toare au dus la numeroase opriri
accidentale, cu efecte directe asupra
consumurilor energetice. Este bine
că se cunosc deficientele menționa
te, însă nu este suficient. Ce se în
treprinde pentru eliminarea lor ?
Care sînt acțiunile menite a întro
na un riguros spirit de economisire,
de stopare a risipei ? Fără îndoială
că răspunsul la aceste întrebări se
regăsește în numeroasele planuri de
măsuri ale combinatelor mentionale.
dar care nu rămîn decît simple dezi
derate atît timp cît consumurile
energetice se mențin la un nivel ri
dicat. Si pentru a avea o imagine
mai concretă cu privire la gospodă
rirea energiei electrice si combusti
bilului în industria cimentului,
ne-am propus să comparăm activi
tatea si rezultatele din două com
binate de producere a cimentului —
Medgidia si Cîmpulung. la care li
niile de 800 tone clincher pe zi func
ționează în condiții tehnologice ase
mănătoare.

Consumuri diferite

demonstrează preocupări

Analiza cheltuielilor de producție
pentru obținerea unei tone de ci
ment scoate în evidentă că o pon
dere importantă, circa 35—40 la su
tă. uneori ajungindu-se Chiar la 50
la sută, o au cele cu privire la asi-

gurarea energiei electrice st com
bustibililor necesari. Deci, reduce
rea consumurilor energetice este
ODortună si necesară. Oportună pen
tru că- influențează în mod hotăritor
nivelul cheltuielilor de producție.

Necesară întrucît economisirea ener
giei este o obligație de prim ordin.
Iată, comparativ, evoluția consumu

rilor la liniile de 800 tone ne zi. —
procedeu uscat — de la Cîmpulung
si Medgidia :

UNITATEA

Cîmpulung
Medgidia
In primul rînd se poate observa
o ușoară diminuare a consumului de
combustibil. Insă un lucru este cert :
se mențin diferente între consumu
rile înregistrate la cele două com
binate. la Cîmpulung fată de Med
gidia se consumă suplimentar pen
tru fiecare tonă de clincher (semi
fabricatul din care se produce ci
mentul) 6,6 kg combustibil conven
țional. iar pentru fiecare tonă de
ciment 18,8 kWh de energie elec
trică.
Specialiști de la Combinatul din
Cimpulung au încercat să ne con
vingă asupra unor greutăți întîmpinate în acest an in desfășurarea pro
ceselor de fabricație din cauza res
tricțiilor parțiale sau totale impuse
în alimentarea cu energie electrică.
Ne-au fost prezentate calcule deta
liate cu privire la efectele negative
ale fiecărei porniri și reporniri. De
sigur ele sînt reale, însă cele aproape
600 de opriri au influențat numai
într-o anumită măsură atit nivelul
producției. cît și al consumurilor
energetice. Dar această situație in
tr-o proporție mai redusă se regă
sește și la combinatul de la Med
gidia. Cu atît mai mult argumentul
adus în discuție nu face decît să
confirme că. în ambele unităti. con
sumul specific putea să fie si mai
redus. Să vedem cum au acționat
cimentiștii de la Medgidia pentru a
șe încadra în normele planificate.
— Activitatea de exploatare și în
treținere. menționează maistrul Ius
tin Iliescu, șef atelier cuptoare la
C.L.A. Medgidia, este hotărîtoare
atît pentru realizarea unor producții
superioare, cit si pentru obținerea
unor consumuri energetice optime.
Ne cunoaștem foarte bine utilajele
și procesele de fabricație, ceea oe ne
permite să acționăm operativ in fie
care moment pentru menținerea pa
rametrilor prevăzut!. Un accent deo
sebit am pus pe ridicarea gradului
de pregătire profesională si întă
rirea disciplinei tehnologice. In același timp, am dovedit intransigen
ță față de orice abatere si ne-am
străduit să creăm o atmosferă de
lucru exigentă. In activitatea noas
tră trebuie multă atenție, pricepere
si o deosebită conștiinciozitate. Și
as putea afirma fără nici o exage
rare că marea majoritate a oameni
lor muncii de la noi dovedesc că au
aceste calități. Este poate secretul re
zultatelor noastre bune.
Am insistat asupra acestor aspecte
Intrucît ele au un rol hotăritor în
procesul de producție. în gospodă
rirea severă a energiei. întronarea
unui înalt spirit de exigentă la com
binatul din Cîmpulung este o nece
sitate de prim ordin. Intr-un raport
prezentat in luna septembrie la

• Producția în sectoarele
tehnicii de virf se va dezvolta
în ritm rapid, acordîndu-se
prioritate mijloacelor nece
sare pentru introducerea me
canizării, automatizării și ro
botizării proceselor de fabri
cație.

CONSUM SPECIFIC

1

combustibil
kg. c.c./t clincher

energie electrică
kWh/t ciment

1980

1986

1980

1986

138,4
127.6

132,9
126,3

116
90,3

118.6
99,8

plenara comitetului de partid de la
combinat, care a analizat preocu
parea organelor si organizațiilor de
partid, a consiliului oamenilor mun
cii pentru reducerea consumurilor
de materii prime, combustibil și
energie se arată : „Prin neîncadrarea în normele de consum energe
tice s-au efectuat cheltuieli supli
mentare de 7,3 milioane lei, conducînd implicit la depășirea cheltuie
lilor la 1 000 lei producție-marfă.
Cu 95 la sută grad de utilizare a
fondului de timp și eu 15 000 ore-om
absențp nemotivate înregistrate, la
care mai adăugăm întîrzierile de la
program, indisciplina muncii și cea
tehnologică, lipsa de organizare și
gospodărire demonstrează că în acest domeniu avem încă multe de
făcut". Faiță de această situație se
impuneau măsuri hotărîte pentru
eliminarea acestor deficiente si gos
podărirea cît mai judicioasă a ener
giei. Acțiunile întreprinse au fost
firave atît timp cît în continuare
se înregistrează abateri de la disci
plina tehnologică, iar consumurile
se mențin la un nivel ridicat. O anu
mită stare de formalism denotă
și faptul că la nivel de atelier sau
secție problema economisirii energiei
electrice se limitează doar la calcu
larea consumurilor și comunicarea
acestora la compartimentele funcțio
nale, fără însă a se face o analiză
zilnică a cauzelor care duc la
"depășiri ale consumurilor specifice
planificate și a se lua măsuri
operative adecvate. Se știe, de pil
dă. că randamentul morilor de făină
s-a situat în acest an la numai 66,7
tone pe oră. față de 70 tone cît era
planificat, fapt ce a determinat im
plicit și creșterea consumurilor ener
getice. Sau că instalații de bază, cum
ar fi cuptoarele de clincher, morile
de ciment ș.a., nu sînt folosite la
capacitatea stabilită. Realizarea in
dicilor planificați ar fi fost posibilă
dacă se asigura o alimentare ritmică
cu materii prime, o exploatare ju
dicioasă a echipamentelor, se efec
tuau lucrări de întreținere și repa
rații la timp și de bună calițatț.
Este limpede că toate aceste lipsuri
din activitatea combinatului au făcut
ca rezultatele economice ale unității
să fie mult diminuate. Consiliul oa
menilor muncii, organizația de
partid de la combinatul din Cîmpu
lung trebuie să întreprindă măsuri
susținute, să acționeze cu maximă
fermitate pentru respectarea ordinii
și disciplinei tehnologice pe întreg
fluxul de fabricație, astfel încît să
se realizeze producții superioare cu
încadrarea strictă în consumurile
planificate de energie electrică și
combustibil.

Ion LAZAR

trucît ferma zoopastorală Daia reali
zează beneficii, în medie, de un mi
lion lei pe fiecare an“.
Vorbind despre avantajele amena
jării pășunii-model de la Daia, cel
mai de seamă constă in asigurarea
hranei animalelor pe timpul verii,
pînă toamna tirziu. Am reținut în
acest sens un argument edificator.
Actualmente, pentru cele 4 000 de.
taurine și 9 000 de ovine, cît are
I.A.S. Albești, suprafața de teren
arabil destinată producerii furajelor
pentru consumul pe timpul stabulației este de numai 470 hectare. Dacă
această pășune nu ar fi fost amelio
rată, întreprinderea ar fi avut nevoie
de cel puțin 1000 hectare de teren

de circa 550 grame carne cu 17 lei,
acesta îl obținem cu cheltuieli de
aproape 4 ori mai mici".
Este un calcul simplu, dar conclu
dent, ce pune și mai mult în eviden
tă cîștigul enorm ce ar rezulta prin
extinderea experimentului de la Daia
pe suprafețe cît mai întinse de pa
jiști naturale. întrebarea : ce se în
treprinde în această direcție ? — de
curge în mod firesc. Mai întii să ve
dem cum evoluează lucrurile în uni
tatea care a inițiat această acțiune.
Pornim, la prima oră a dimineții, la
pajiște cu inginerul-șef al întreprin
derii, Virgil Popa, și constatăm că pe
întreaga suprafață de pajiști naturale
ce nu a fost cuprinsă în perimetrul

treprinderile județene de pajiști, ale
cărui rezultate nu se poate spune că
se situează la nivelul așteptărilor.
Or, rezultatele din ultimii ani ale
fermei zoopastorale Daia confirmă,
ceea ce impune ca experimentul de
aici să fie generalizat pe suprafețe
cît mai mari de pajiști naturale din
întreaga țară.
Dar să revenim la ceea ce se pe
trece acum la ferma Daia. Am luat
cunoștință aici de fapte, preocupări
și acțiuni care confirmă aprecierea
că lucrările din această perioadă, cu
prinse sub genericul campaniei agri
cole de iarnă, hotărăsc rodnicia ce
lorlalte campanii de pe parcursul
anului din agricultură. Este înțelege-

ÎNVĂȚĂMINTE DE LARG INTERES
LA FERMA ZOOPASTORALĂ DAIA A I.A.S. ALBEȘTI
arabil pentru a-și asigura necesarul
de furaje pentru întregul an. Acum
însă, cantitatea de masă-verde obți
nută de pe pășunea modernizată și
ameliorată depășește nevoile unită
ții, creindu-se disponibilități pentru
furajarea unui efectiv mult mai
mare de animale. Aceasta a determi
nat ca ferma zoopastorală Daia să
presteze servicii pentru alte unități
agricole de stat, care au efective
mari, dar suprafețe mai mici de pă
șuni și finețe. Astfel, pe lîngă cele
2 000 de taurine adulte ale I.A.S.
Albești, care pot fi ținute pe pășune,
la ferma Daia mai sînt .aduse circa
de la alte unități
2 000 de taurine
__ .'
Decontarea se
agricole din Județ,;
face pe baza sporului în greutate
cîștigat de animale în perioada de
pășunat. Este o activitate deosebit de
rentabilă atit pentru ferma zoopasto
rală, cît și pentru unitățile agricole
beneficiare. In acest sens, în artico
lul amintit, inginerul-șef al I.A.S.
Zau de Cîmpie făcea aprecierea :
„...și în acest an pe pășunea Daia
avem 780 de bovine și 3 320 de ovi
ne. Am calculat că, dacă acasă (ținind seama de condițiile noastre con
crete) îngrijirea unui animal ne-ar
costa, în medie, 17 lei pe zi, pe aceas
tă pășune modernizată costul pășu
natului unui animal nu depășește 5
lei pe zi. Cu alte cuvinte, în loc să
realizăm un spor zilnic în greutate

Daia — peste 2 100 hectare — lucrările
de modernizare și ameliorare a aces
tora se află în diferite faze de exe
cuție, urmînd ca pînă la finele anu
lui 1987 să fie încheiate în totalitate.
Deci acasă, la inițiatori, lucrurile
merg bine. Dar mai departe ? In ju
dețul Mureș pajiștile naturale ocupă
peste 151 000 hectare. Importanța
modernizării și ameliorării lor, prin
prisma rezultatelor înregistrate la
Daia, capătă o dimensiune mult mai
mare. Este demn de remarcat în acest
sens că datorită preocupării organe
lor județene de specialitate „expe
riența Daia" a fost preluată și gene
ralizată și în alte unități. între aces
tea, rezultate notabile au obținut în
treprinderile agricole de stat Sighi
șoara, Iernut, Bartaș și întreprinde
rea județeană de exploatare a pajiș
tilor. Este, desigur, un început bun,
care într-o măsură mai mare sau
mai mică se regăsește și în alte
locuri din județ, dar care, ținîndl seama de timpul destul de lung ce a
trecut de cînd „experiența Daia'i“ s-a '
impus atenției, se poate aprecia că
este încă prea timid. Evident, făcînd
această apreciere, avem în vedere și
largul schimb de experiență organi
zat în amil 1981 de Ministerul Agri
culturii la I.A.S. Albești cu partici
parea factorilor de conducere din
toate unitățile agricole de stat din
țară, trusturile județene I.A.S. și in-

rea tot mai deplină a faptului că de
modul în care este folosit timpul
dintre încheierea recoltării și începe
rea campaniei de primăvară, de mo
dul in care sint rezolvate acum toate
problemele depinde bunul mers al
lucrărilor ulterioare, în ultimă in
stanță' nivelul producțiilor. La Daia
sint în plină desfășurare lucrările
specifice activității acestei ferme zoopastorale. In toamnă, imediat după
predarea animalelor la beneficiari,
a început o muncă minuțioasă, ce
continuă și în ferestrele cu timp fa
vorabil din iarnă, pentru revizuirea,
repararea și protejarea rețelei de ali
mentare cii apă. a taberelor de cîmp,
depozitelor și grupurilor sociale. Se
verifică starea drumurilor, a podu
rilor și a celorlalte lucrări de artă,
a lucrărilor antierozionale sau a ce
lor de drenaj, efectuîndu-se repara
țiile ce se impun. Prin toate aceste
lucrări se urmărește pregătirea te
meinică a terenului pentru producția
anului viitor. O gamă largă de mă
suri tehnico-organizatorice au ca
obiectiv central sporirea producției
de masă-verde și îmbunătățirea cali
tativă a covorului ierbos. „Pentru că
— ne spunea Nicolae Helju, epizootologul-șef al întreprinderii — moder
nizarea și ameliorarea pajiștilor este
doar primul pas, desigur deosebit de
important, dar care trebuie urmat
neapărat de al doilea pas, adică de

*
*

• Pentru legarea strînsâ a
veniturilor de munca depusă
și de rezultatele concrete ale
activității desfășurate se vor
aplica acordul global și acor
dul direct ca forme de bază
de retribuire în toate unită
țile economice.

*

pentru producția anului viitor?
Iarna și-a făcut simțită de acum prezența prin cîteva zile geroase,
supunind la primele „probe de rezistență" activitatea din schelele de fo
raj și de extracție. Se știe bine că iarna se lucrează mult mai greu sub
cerul liber, la instalațiile de foraj ori de pompare. Cu toate acestea, pro
ducția de țiței trebuie să fie constantă, să se realizeze sarcinile zilnice și
chiar să se obțină producții suplimentare de țiței și gaze naturale.
Tocmai de aceea, ziarul nostru a întreprins o serie de sondaje în mal
multe schele de producție petrolieră, pentru a vedea care este stadiul pre
gătirilor pentru iarnă, care de fapt coincid și cu pregătirea producției anu
lui viitor. S-au luat deci toate măsurile necesare pentru pregătirea între
gului proces de producție ? Din sondajele făcute rezultă că, în marea lor
majoritate, colectivele de oameni ai muncii din schele și-au făcut datoria
mai bine decît în iarna trecută. Totuși, așa după cum vom vedea, mai sînt
încă destule probleme de rezolvat, chiar și la ora actuală.

Exemple
demne de urmat
Am mai scris in acest an_ despre
experiența sondorilor din Drăgășani.
despre faptele lor de muncă. Colec
tivul acesta, printr-o muncă bine or
ganizată, prin folosirea întregului
fond de sonde, prin intervenții ope
rative, adaugă zi de zi, la producția
peste plan obținută pînă la jumăta
tea lunij decembrie, zeci șl zeci de
tone de țiței și gaze, naturale. Calcu
lele arată că ei au extras suplimen
tar, pină la această dată, peste 12 mii
tone de țiței și peste 38 milioane mo
de gaze naturale. Este un succes care
are la bază înalta răspundere cu care
a acționat acest colectiv pentru pre
gătirea și exploatarea eficientă a in
stalațiilor. Aici, pregătirile specifice
pentru iarnă s-au încheiat cu mult
înainte de termenul stabilit. La sfîrșitul lunii septembrie, conductele de
abur și de apă de la suprafață erau
termoizolate, drumurile de acces la
sonde erau complet refăcute, toate
instalațiile de intervenții se aflau în
perfectă stare de funcționare.
— Pentru noi, activitățile priorita
re în pregătirea pentru iarnă, ne
spune ing. Nicolae Sorin Samoilă, di-

O experiență care s-a impus de mult și tot
de atunci se așteaptă generalizarea ei
Continuăm drumul spre Sighișoa
ra cu ținta — comuna Viișoara. ju
dețul Mureș. Trecind prin Albești,
comună la doi pași de Sighișoara, nu
putem să nu facem un popas. Moti
vul ? In „Scinteia" din 3 august 1985
»-a relatat despre o valorctasă expe
riență în organizarea unei pășunimodel, pe o suprafață de 1 046 hec
tare, în localitatea Daia, pășune ce
aparține I.A.S. Albești. In articol
se sublinia : „Exploatarea rațională
a pășunii — unde densitatea anima
lelor la hectar este de 4 ori mai mare
față de o pășune neamenajată — face
să se obțină, in medie, peste 300 kg
carne la hectar (obiectivul final al
lucrărilor de aici este de a realiza
o cantitate de 400 kg carne la hectar
— n.a.) ; consumul a 80 kg de masă
verde asigură, în medie, pe zi un
spor de creștere în greutate de 550
grame, la un cost pe kilogram de spor
de 10—12 lei, ceea ce face ca «pășu
nea Daia» să fie — după aprecierea
specialiștilor care au vizitat-o — una
dintre cele mai rentabile din țară".
Reluăm discuția asupra unor pro
bleme care sînt utile, credem, și pen
tru alte unități, și mai ales despre
cheltuielile de amenajare și eficiența
lor. Pentru că nu trebuie ocolit fap
tul că au existat voci care au invo
cat ca o barieră în executarea acestor lucrări costurile oarecum ridicate
ale amenajării în complex a pășunii,
tuturor funcționaiitătilor
cu crearea
__ _____
__ ______ ,__
necesare. Intr-adevăr, modernizarea
pajiștii, efectuarea lucrărilor agro
pedoameliorative, construirea tabere
lor de cîmp și a depozitului central
de îngrășăminte chimice, asigurarea
apei prin conductă pe fiecare parcelă
de pășunat, amenajarea drumurilor
de acces și a altor lucrări caracteris
tice au necesitat o investiție speci
fică de circa 12 000 lei pe hectar. „Nu
este mult față de ceea ce am reali
zat — ne spune Gheorghe Mureșan,
directorul I.A.S. Albești. Să mărești
producția de masă-verde de 3 și chiar
• de 4 ori nu este lucru simplu și,
oricum, nu se poate face cu jumă
tăți de măsură. Trebuie realizate în
complex toate lucrările, atît cele pri
vind ameliorarea propriu-zisă a pă
șunii, cît și cele ce condiționează ex
ploatarea ei rațională, științifică.
Fără acestea din urmă nu se
poate asigura o viață lungă pășunii.
Calculele pe care le-am făcut dove
desc că in cel mult 12 ani vom recu
pera întreaga investiție. Aceasta în-

*
**

• Se vor lua măsuri pen
tru realizarea
Programului
privind creșterea mai accen
tuată a productivității muncii
și perfecționarea organizării
și normării muncii.

organizarea exploatării și întreține
rii raționale și științifice a pajiștilor,
lucru fără de care nu este de con
ceput menținerea potențialului pro
ductiv al pășunii la nivelul initial".
Ce înseamnă aceasta în cazul pășunii
de la Daia 7 Vom arăta doar că toam
na, după încheierea pășunatului,
primăvara, înainte de începerea lui,
și după încheierea fiecărui ciclu de
pășunat, pe fiecare parcelă se exe
cută cu precizie tot complexul de lu
crări agropedoameliorative în scopul
regenerării și refacerii masei vegeta
tive pe pășune. „Am mai văzut pă
șuni modernizate — continuă epizootologul-șef — dar care după 3—4 ani
de exploatare s-au «stins»-. Fiindcă
cel'mai greu lucru este să întreții
cum trebuie pășunea pentru a nu de
genera. Numai așa investițiile făcute
pot fi recuperate și asigura beneficii.
De aceea urmărim cu fermitate rea
lizarea întregului complex de lucrări
corespunzător fiecărei etape de pă
șunat. In felul acesta ^pășunea nu
are moarte". Este suficient să ară
tăm în acest sens, ca un argument
pentru rigoarea științifică cu care
este condus întregul proces de rege
nerare a pășunii, că amendarea și
fertilizarea acesteia se face pe baza
unui program strict, în funcție de
cartarea agrochimică a solului, care
este înnoită o dată la 4 ani. Demnă
de relevat este și preocuparea pen
tru îmbunătățirea continuă a calită
ții pășunii, prin creșterea ponderii,
în compoziția floristică a plantelor
cu aport proteic ridicat, adică a le
guminoaselor din flora spontană, as
pect de care depinde hotăritor obți
nerea unui randament superior in
exploatare. In acest scop, pe lîngă
folosirea în acțiunea de reînnoire a
covorului ierbos a unor amestecuri
de ierburi perene, compus din 70 la
sută graminee și 30 la sută legumi
noase, întregul proces de fertilizare
este dirijat științific, raportul între
elementele fertilizante fiind astfel
stabilit încit să nu favorizeze dez
voltarea excesivă a ierburilor gra
minee, care ar putea înlătura legu
minoasele de pe pajiști. Nu întimplător insistăm asupra acestor aspec
te. Ele constituie de acum lucrări de
finețe, care dovedesc că la Daia s-a
ajuns la un înalt nivel de exploatare
științifică, de mare randament, a pa
jiștilor modernizate și ameliorate.

Aurel PAPADIUC
Gheorghe GIURGIU

rectorul schelei, au fost cele legate
nemijlocit de activitatea de extrac
ție. Am urmărit să executăm pe
timp frumos toate operațiile plani
ficate pentru îmbunătățirea parame
trilor de pompaj în orice condiții at
mosferice.
Dovada răspunderii cu care s-a ac
ționat pentru pregătirea instalațiilor
o constituie, în aceste zile de iarnă,
sporurile de producție realizata de
sondorii din Drăgășani.
La fel de bine și din timp s-au
pregătit și petroliștii de la Schela de

producție petrolieră Pecica-Arad. La
15 octombrie aici au fost realizate
toate programele de protejare a con
ductelor de amestec, a capetelor de
erupție, a parcurilor și separatoare
lor. De asemenea, au fost riguros
pregătite instalațiile electrice, postu
rile de transformare, centralele ter
mice și, în mod deosebit, instalațiile
de intervenții. Cum acestea din urmă
sînt -permanent solicitate, se impune
însă să se asigure toate piesele de
schimb necesare.

Promisiuni
tergiversate...
în ancheta pe aceeași temă, pu
blicată pe data de 9 noiembrie,
aminteam de necesitatea urgentării
lucrărilor la conducta de apă în lun
gime de 15,7 km din zona SuțuOprișenești, ea și Ia conducta de pom
pare a țițeiului de la parcul nr. 9
Lișcoteanca, din cadrul Schelei de
producție Brăila. Iată însă că am
trecut și de jumătatea lunii decem
brie. se apropie Anul nou și lucrările
tot nu s-au încheiat. Conducerea
schelei a făcut intervenții repetate la
Trustul de antrepriză generală pen
tru construcții speciale in petrol din
Ploiești, dar termenul de încheiere
a lucrărilor (30 august) a trecut de
mult. Conducerea trustului face me
reu promisiuni că va urgenta lucră
rile, dar aceste promisiuni rămîn în
continuare neacoperite de fapte.
Cert este că, deocamdată, lucrările
nu au fost terminate, iar conducerea
trustului din Ploiești, ca și conduce
rea Trustului de foraj-extracție Bolintin, de care aparține schela, ca și
organele de specialitate din cadrul
Departamentului-centrală al țițeiului
și gazelor naturale, prin tăcerea pe
care o adoptă, se pare că subscriu
la lipsa de disciplină a celor ce aveau
răspunderea acestor importante lu
crări de la schela din Brăila.
Constructorii de la Ploiești trebuie
să înțeleagă că toate lucrările pe care
le aveau de expcutat pînă Ia 30 au
gust erau și sint riguros legate de
realizarea planului de țiței și gaze în
zona amintită, că datorită acestor întîrzieri inadmisibile a fost serios di
minuată producția. Tergiversarea lu
crărilor va continua și în anul vii
tor ? Așteptăm în continuare un răs
puns ferm din partea trustului din
Ploiești, nu cu justificări, ci cu mă
suri practice. Dar mai ales așteptăm
o analiză responsabilă pe care să o
întreprindă Departamentul-centrală
al țițeiului și gazelor, care, după cîte
se pare, nu este obișnuit să răspun
dă la semnalele critice ale „Scînteii"
și să comunice opiniei publice măsu
rile întreprinse.

în anchetele
___ rpublicate
_________în________
lunile octombrie și noiembrie s-au semnalat
și unele neajunsuri legate de lipsa de
promptitudine în onorarea unor co
menzi de către întreprinderile spe
cializate in reparații capitale, care
aparțin tot de Departamentul-cen
trală al țițeiului și gazelor naturale.
„Scînteia" a criticat faptul că între
prinderii de reparații utilaj electric,
automatizări și radiocomunicații Cimpina i-a trebuit aproape un an ca
să repare cinci redresoare trimise
de schela din Brăila. Conducerea în
treprinderii s-a simțit ofensată, răspunzînd ziarului în „doi peri", precizînd că nu. este vorba de o întîrziere de un an, ci numai de... 9
(nouă) luni. In răspunsul trimis re
dacției, conducerea întreprinderii din
Cîmpina recunoaște că a primit trei
redresoare (nu 5) in luna decembrie
1985, care au fost reparate pînă la...
6 august 1986 șl expediate beneficia
rului cu avizul 3023 din 12 august
1986. Verificînd din nou faptele la
Schela de producție din Brăila, vrem
să le aducem la cunoștință și celor
care „pasează" răspunderea în altă
parte. Iată ce aflăm de la inginera
Maria Niculicl, șefa biroului mecanic-transporturi din cadrul schele!
din Brăila : „Din 5 redresoare trimlse la reparații la I.R.U.E.A.R.-Cimpina (deci nu 3) din luna decembrie
1985 (la care s-au mai adăugat Încă
două bucăți trimise în iulie 1986) s-au
primit înapoi la Brăila 3 bucăți în
luna august 1986 șl alte patru au so
sit la schelă la 17 noiembrie 1986".
In fața acestui adevăr, de ce își
mai manifestă nedumerirea directo
rul întreprinderii din Cîmpina, ing.
M. Rizescu, și secretarul comitetului
de partid, D. Oprescu ? Cui folosește
un astfel de răspuns formal la o cri
tică care se dovedește mai mult decit
întemeiată. în orice caz, un răspuns
mai analitic așteptăm din partea în
treprinderii din Cîmpina, pornind de
la exigențele anului viitor.
„Scînteia" mergînd pe urmele
„Scînteii" pune în evidență și un alt
fapt care reflectă o mentalitate ce nu
poate aduce decît daune activității
productive. Tot din anul 1985 și tot
de la Brăila s-au trimis la Teieajen
două instalații de intervenții P.-20.
„Scînteia" a criticat ritmul de melc
în care se repară aceste instalații la
întreprinderea de utilaj petrolier și
reparații — Teieajen. Iată, de fapt,
istoria acestor două instalații, pdv.estită chiar de tovarășul Constantin
Marinov, directorul întreprinderii :
„Prima instalație, cu nr. 31 BR 7061,
este gata și stă în curtea uni
tății noastre de cîteva luni. In
luna martie 1986 am cerut printr-un telex (nr. 623 din 26 martie)
electromotorul instalației și meca
nici de la Brăila pentru a pune în
funcțiune motorul, aceasta fiind obli
gația beneficiarului. La 23 iulie 1986
am trimis un nou telex (nr. 1 449)
pentru ca schela să trimită un dele
gat care să ridice instalația. A venit
delegatul chemat, dar nu a ridicat
instalația pentru că îi lipsea geamblacul, piesă ce a fost ridica,tă de ing.
Sebastian Stoian de la Trustul de
foraj-extracție Bolintin, de care
aparține schela din Brăila. De atunci,
instalația așteaptă. A doua instalație
se află într-un stadiu avansat de re
parații și în maximum zece zile (pro
babil cînd va împlini un an de cînd
a plecat de Ia Brăila) va fi expe
diată beneficiarului"..
Ce răspuns riguros șl cită meticu
lozitate ! Oare la a doua instalație
nu au mai trebuit un electromotor șl
cîțiva mecanici din Brăila? De altfel,
în legătură cu aceasta nu înțelegem
de ce trebuia să se transporte un
electromotor de la Brăila la Teiea
jen numai pentru efectuarea unor
probe. Oare întreprinderea din Te
ieajen nu are obligația să verifice
calitatea lucrărilor executate ? Nu
este datoare să-și amenajeze pentru
aceste verificări bancuri de probă ?
Apoi, de ce a trebuit să dureze
aproape un an reparația acestor două
instalații ? Sigur, sint întrebări puse
deopotrivă conducerii întreprinderii
de utila] petrolier și reparații Teiea
jen și conducerii Schelei de produc
ție petrolieră din Brăila, care, după
ce a expediat instalațiile la reparat,
a uitat pur și simplu de ele, ca și
cînd le-ar fi dat să scape de ele din
gestiune.

Iată, așadar, cîteva problemede
_ _____
__ ____ tratate cu multă
mare ___
Însemnătate
superficialitate și lipsă de interes de cei în cauză, dar și de specialiștii
din ministerul de resort, care, după tăcerea în spatele
__ căreia se ascund,
se vede limpede cum înțeleg să , se achite
i..'..'.1— de
d.. ...........
. „„
sarcinile
de ____
mare
răspundere ce le revin. Este, după cum lesne se poate constata, un stil de
muncă aflat la polul opus exigențelor actuale. Se impune deci, de urgență,
așa după cum atestă faptele, o analiză temeinică din partea factorilor de
răspundere. Aceasta deoarece din anchetele întreprinse în numeroase
schele de producție petrolieră și de foraj rezultă că nu peste tot s-au tras
învățămintele necesare din primele luni ale acestui an. cînd producția de
țiței a scăzut tocmai din cauza unor pregătiri necorespunzătoare.
Anchetă realizată de

Peîsre CR3STEA, Ton STANC1U,

T. M1HUTA, C. PRÎC«i‘UTU, I. MARINESCU
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CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
întreprinderea „Electro
magnetica" din Capitală
și-a dobîndit. prin produ
sele sale, o bună reputație
a calității. Fie că amintim
aici doar centralele telefo
nice care echipează acum,
modernizînd-o. rețeaua te
lefonică națională și e
de-ajuns pentru a ne face
o Idee despre înalta tehni
citate și exigentele calita
tive ce guvernează munca
acestui colectiv. Ca să se
ajungă la această calitate,
în uzină s-a creat un cli
mat al exigenței față de
produsul muncii fiecăruia
în care acționează factori
multipli. Intre ei. dezbate
rile din organizațiile de
partid, de U.T.C., de sindi
cat. Apoi măsurile tehnice
și tehnologice și, nu în ul
timul rind, tratarea cu
maximă responsabilitate a
misiunii controlului tehnic
de calitate.
Convorbirea ce urmează
am purtat-o cu patru re
prezentant! din acest com
partiment al întreprinde
rii : ing. Victor Chirilă, șe
ful serviciului C.T.C. si se
cretar cu probleme econo
mice al comitetului de
partid, ing. Ștefan An
ton, tehnicianul Constantin
Fane, muncitorul C.T.C.-ist
Gheorghe Petre.
Reporter i Vă propun să
Începem cu un fapt, cu o
întîmplare
semnificativă
care să ne introducă în acest „univers al calității"...
Ing. Victor Chirilă : Toa
te întîmplările legate de
climatul și exigentele cali
tății sînt semnificative. Le
tratăm și le explicăm ca atare, folosindu-le ca argu
mente în întărirea clima
tului calității.
Ing. Ștefan Anton : Ce
ziceți de următorul fapt :
Nu de mult. în schimbul de
noapte. într-una din sec
ții, un muncitor C.T.C.-ist
a sesizat că la o placă
pe care se făcea, de către
o mașină, filetarea a 28 de
găuri simultan, două din
tre filete erau imperfecte
din cauza a doi tarozi uzați
care n-au fost schimbați la
timp. Era. evident, negli
jenta reglorului. C.T.C.istul a oprit fabricația și a
dat să întocmească, potri
vit normelor, nota de res
pingere a produselor. Re
glorul însă a intervenit ru
gător : „Nu ml le imputa I
PInă dimineață le reme-

diez !“ Șl pentru că reme
dierea era posibilă, ba
chiar ușor de făcut. C.T.C.istul s-a lăsat înduplecat.
Dimineață. la predarea
schimbului, s-a prezentat
să vadă piesele remediate.
„Iată-le !“ a spus reglorul.
Controlate cu atenție, s-a
văzut că numai o parte
dintre ele fuseseră reme
diate. Și. normal, s-a făcut
nota de imputare. De aici,
discuții. Reglorul pretindea
că „ce mare lucru două fi-

C.T.C.-ulul. Care nu lasă
cinta asupra calității, ci
el să treacă mal departs
doar asupra productivității
rebutul. Se Rindea cam
muncii și a costurilor.
așa : „Aaa. calitatea 7 E
Există. In flecare secție, o
unul de la eontrol. în halat
comisie din care fac parte
maro 1“ De aceea in uzină
șeful secției, un reprezen
s-a dus și se duce o acțiu
tant al C.T.C.-uIui. unul al
ne fermă pentru înțelege
sindicatului, un maistru...
rea de către toți a faptului
Sînt chemați, pe rind. cei
care au produs piese cu
că buna calitate a produ
defecte. Și li se dă cuvînselor nu controlul o reali
zează, ci producătorul. Con . tul. Să explice cum s-a atrolul doar o cdnstată și o
juns la defect. Apoi se analizează fiecare cauză in
promovează. Ideea aceasta,
a răspunderii muncitorești
parte. Cele tehnice, ca și
pe care o are fiecare pen
cele care țin de atitudinea
omului, de mentalități...
tru a-și gîndi munca potri
C. Fane : Se intîmplă uvit celor mai exigente nor
me calitative, a cîștigat tot
neori, cum a fost și de curînd, ca cel în cauză să
mai mult teren în ultima
vreme...
spună : „De ce mă judecați
Gheorghe Petre : Ca lu
așa, la sutime ? De ce este
crător C.T.C.-ist într-un aatît de important ca piesa

Exigența - lege morală
a colectivului
lete proaste din 28 7 !“ Și
atunci i s-a explicat :
„Mare lucru ! Pe placa aceasta se montează, în șu
ruburi. un mare număr de
piese, un întreg ansamblu.
Să zicem că cele două fi
lete proaste vor fi ultimele
folosite, după ce aproape
tot ansamblul e gata. Ce se
intîmplă atunci 7 Două so
luții sînt : să aruncăm pla
ca cu toate piesele de pe
ea. deci cu o mare valoare
încorporată, sau să încer
căm remedierea".
Rep. : Să înțelegem de
aici că, de fiecare dată cînd
apar asemenea „întîmplări", ele nu sînt trecute
cu vederea 7
Victor Chirilă : Facem
nu numai munca de con
trol propriu-zis, ci și pe aceea — să-l zicem — de
promotori ai ideii de răs
pundere asupra calității,
de explicare a implicați
ilor multiple pe care le are
respectarea sau nerespectarea normelor calitative, o
muncă de conștientizare.
Constantin Fane : Cu ani
în urmă, noi, cei de la
C.T.C., în relațiile cu cei
controlați, ne mai confrun
tam cu mentalitatea că el,
producătorii directi. nu tre
buie să fie foarte atenti la
calitate de vreme ce „au
In spate" controlul. Calita
tea era, după unii, sarcina

telier de producție, pot să
spun că sint foarte multi
muncitori cu ale căror pro
duse eu nu am avut si nu
am probleme. întotdeauna
ceea ce iese din mina lor
se înscrie perfect în nor
mele de calitate. Costică
Iancu, de exemplu. Apoi
Alexandru Paraschiv, Ele
na Grigore și citi alții...
Rep. : Nu aveți probleme
cu ei și totuși le cunoașteți
numele...
Gh. Petre : Cum să nu le
cunosc 7 Cei buni ies întot
deauna în relief.
Ing. Ștefan Anton : Ca
și... ceilalți. Numai că la aceștia din urmă e o noto
rietate nedorită. Primii sînt
stimat! și respectați. Cei
lalți se află mereu în atentia colectivului, supuși
observațiilor șl criticilor...
Pentru că să nu credeți
cumva că nu mai avem
probleme la controlul cali
tății. Climatul calității se
întreține printr-o activita
te susținută
Gh. Petre : Să veniți, de
exemplu, cind avem, de
două ori pe săptămînă,
„judecata rebuturilor". E
foarte interesant.
Rep. : Ce este de fapt 7
Ing. Ștefan Anton : Mai
exact se cheamă „Judecata
rebuturilor șl refuzatelor". .
Refuzatele fiind piesele ce
se pot remania fără conse-

asta să aibă o precizie atît
de mare ? Vreau si eu să
văd unde se montează pie
sa asta 1“ Sigur, am fi pu
tut să-i spunem că nu asta
trebuie să-1 intereseze pe
el, ci doar cotele ce i s-au
dat prin desen și respecta
rea lor. Dar l-am invitat,
pe el și toată echipa lui, la
asamblare. Si a văzut aco
lo că respectiva piesă, o
bară verticală cu unghi de
îndoire foarte strict, nu
poate fi folosită nicicum
dacă nu e in cotele prescri
se, cu o precizie de... su
time. L-am pus pe el să o
monteze pe cea cu defect.
„Da — a spus omul
— aveți dreptate, mă pre
dau. De azi încolo vetl
primi de la mine numai
piese de cea mai mare pre
cizie". Si așa a șl fost.
Șt. Anton : De fapt, multi
merg, din proprie Inițiati
vă, să vadă la asamblare
ce rost au piesele lor. să
înțeleagă mai bine cotele
ce li s-au dat și nu de pu
ține ori vin chiar cu idei
de îmbunătățire pe care le
propunem și le discutăm
cu proiectanții. înțelesul acestui fapt este acela al
importanței pe care o are,
pentru cel ce produce, în
țelegerea In profunzime a
rolului muncii sale în an
samblul fabricației. Conști
ința răspunderii se naște

UN ANSAMBLU ARTISTIC MEREU TlNĂR

«stfel prin înțelegerea ne
cesității ei.
Rep. î Problema există
numai pentru cel ce pro
duc piesele 7
V. Chirilă s Deopotrivă
și pentru cei ce le asam
blează. Am avut cîndva, acum avem din ce în ce mai
puțin, problema răspunde
rii celor de la asamblare.
„Ai văzut că piesa asta e
proastă, de ce ai monta
t-o" 7 întrebam. Cel în
cauză răspundea senin :
„Asta primesc, asta mon
tez. Eu am plan !“ Multe
discuții au fost aici pentru
a dezrădăcina această men
talitate. Sigur, teoretic n-ar
trebui să ajungă la montaj
piese
necorespunzătoare.
Cum însă, la noi, un pro
dus se alcătuiește din mii
sau chiar zeci de mii de
piese mici sau minuscule,
mai scapă și muncitorului
ce le produce, ca și con
trolorului, cite una cum
n-ar trebui... Cel ce mon
tează trebuie să gîndească
însă munca sa din optica
răspunderii pentru produ
sul finit, din optica presti
giului mărcii de fabricație.
In privința asta sîntem pe
drumul bun.
Gh. Petre : In legătură
cu răspunderea... Un strun
gar de la mine, Costică
Nuțu, avea de făcut șase
șuruburi speciale pentru
un produs destinat unul
important obiectiv econo
mic al tării. Cînd șuru
burile au fost gata. Nutu
a venit cu ele la mine.
Eu i-am întins fișa :
„Semnează !“. A rămas pe
gînduri. N-a semnat. A
luat șuruburile și, plecînd
cu ele, mi-a spus : „Mal
lasă-mi-le să le mal stu
diez. Ți le aduc mîine". Am
zîmbit, ce era să fac 7 Și
m-am gîndit : iată, acolo
unde răspunderea persona
lă funcționează pe baze...
concrete, se poate și așa...
Rep. : Ar fi ideal. S-ar
asigura o calitate superi
oară la toate produsele.
V. Chirilă : Spre asta
tindem, ca sistemul res
pectiv să se extindă și la
alte produse mai preten
țioase. Pentru început. Apoi la toate.
Cum e lesne de înțeles,
calitatea muncii și a produ
selor ei implică, aici, la
„Electromagnetica" și, de
fapt. în toate colectivele
noastre muncitorești, o
foarte serioasă răspundere.
Răspundere emanată de un
puternic și atotcuprinzător
spirit revoluționar.

Înființat tntr-unul din anti de în
ceput (1946) ai reconstrucției țării,
intr-un climat emanind acel autentic
romantism revoluționar hrănit de
uriașele speranțe de mai bine ale
maselor abia urcate pe scena isto
riei, Ansamblul artistic al U.T.C. iși
susținea primele răsunătoare specta
cole militante in fața sutelor de mii
de brigadieri de la Salva-Vișeu, Agnita-Botorca, București-Snagov ș.a.
Acest „ansamblu de ansambluri",
cum este supranumit el azi. după 40
de ani, s-a născut sub o zodie tu
multuoasă. Aducea și răspindea spi
ritul și stilul unei arte noi, menite
să însuflețească milioanele de tineri
aflați in viitoarea marilor prefaceri
postbelice. Elanul său artistic se ri
dica pe respirația fierbinte a unei
generații chemate la reconstrucție, la
muncă pentru țară : iată moștenirea
civică și patriotică ce dă, mal mult
decit sute de medalii, diplome și
trofee, sentimentul că există o tra
diție și o permanență a unei mișcări
artistice care este azi nu numai con
tinuată, dar și amplificată, moderni
zată, acordată la faptele prezentului.
„Nu mult după eliberarea patriei —
arată prof. unlv. dr. Marin Constan
tin, artist emerit, dirijorul corului
■^Madrigal»- — incă din năvalnica
vreme a brigăzilor de reconstrucție,
organizația noastră de tineret, con
dusă de Partidul Comunist Român,
a edificat ansamblul său artistic,
menit să înalțe in plan educațional
viața spirituală a noilor generații.
Acum, acest for de cultură și artă
se afli pe treapta maturității și a
împlinirilor. Bilanțul realizărilor, ori
cît de schematic, nu poate evita stră
lucitele sale izbinzi, valoroasele pre
mii naționale și internaționale și,
mai ales, încărcătura socialistă a ne
număratelor spectacole de cîntece și
dansuri susținute pe tot cuprinsul
țării în acest romantic șt efervescent
răstimp. Conștiința îmi impune să
mărturisesc faptul că in -Epoca
Nicolae Ceaușescu», in afara exem

plarelor eforturi de formare și pro
movare a atitor talente provenite din
mediile muncitorești, a prins viață
din ființa ansamblului artistic corul
-Madrigal», care a înflorit in anii
luminoși ai mirelui ctitor al Româ
niei moderne".
Să reținem dintr-o asemenea fru
moasă mărturisire ideea profundă
conținută in această simplă afirma
ție : din ființa Ansamblului artistic al
tineretului a prins viață o formație
de elită a artei românești contempo
rane, corul „Madrigal". Nu este insă
o apariție singulară. Din corpul ace
luiași ansamblu s-au desprins, de-a
lungul anilor, mereu alte formații,
alte personalități ale vieții artistice.
Capacitatea de a „livra" mișcării
noastre artistice profesioniști notorii,
rapid omologați, arată, intre altele,
că însuși punctul de pornire al în
tregii activități este situat, prin se
lecție inspirată și îndrumare riguroa
să, la un nivel considerabil. Vitalita
tea unei mișcări artistice consistă in
valorile propuse atenției publice. Din
acest punct de vedere, se poate spu
ne că Ansamblul artistic al U.T.C.
s-a constituit într-un autentic detec
tor de valori, școală de afirmare și
promovare a unor formații și perso
nalități care fac cinste artei româ
nești. Nu este puțin lucru să fi în
lesnit primii pași ai celor care se vor
numi, la apogeul carierei artistice,
Nicolae Herlea, Dan lordăchescu,
Magda lanculescu, Silvia Popovicl,
George Constantin sau Gheorghe Cozorici. Pe scena ansamblului s-au
format și au evoluat, așadar, ase
menea personalități artistice, nenumărați alți interpreți valoroși răspindiți astăzi in numeroase colective
artistice din țară. Afirmarea unor
mari artiști a cunoscut, în momente
poate decisive pentru cariera lor, cli
matul receptiv șt generos al unei in
stituții care este considerată, pe
drept cuvînt, un „așezămînt al tine
reții", nu numai în sensul generozi
tății și entuziasmului, dar și al exi-
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Mîndria patriotică a lucrului bine făcut
(Urmare din pag. I)

șansă să lasă de pe poarta fabricii.
Toate aceste initiative și căutări, sub
conducerea organizațiilor de partid,
converg spre asigurarea climatului
necesar afirmării responsabilității
personale și. în egală măsură, a
funcționării optime a angrenajului
colectiv pentru cucerirea noilor
trepte de calitate a producției. Iar
unul din dezideratele pe care reali
tatea îl situează în prim-plan este
cel formulat cu limpezime de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, și care
readuce în atenție faptul că preo
cuparea pentru calitate trebuie să
se manifeste cu putere in toate faze
le procesului de producție, incepînd
de la activitatea de cercetare-proiectare și pină la realizarea produsului
finit.
Idei-cheie, menite să mobilizeze
răspunderile umane pe întreaga
Ierarhie, pe toate treptele activității pentru obținerea produsului de
calitate. Munca de conștientizare în
bătălia calității presupune eforturi
tenace, stăruitoare din partea tu
turor organizațiilor de partid, de

masă și obștești, în orice domeniu
de activitate. Oricît de reușit ar fi
proiectul unui produs, al unei teh
nologii. dacă undeva, pe fluxul îm
plinirii lor intervin o abdicare, un
hiatus, performanta nu poate fi atin
să. Nu întîmplător prevederile Legi!
calității pun accent pe întărirea răs
punderii, a ordinii și disciplinei în
toate fazele, la toate eșaloanele. Nu
întîmplător unități economice, care
au dobîndit un palmares în această
direcție, caută să prevină orice ve
rigă slabă în „lanțul" calității, acțio
nează cu fermitate pentru ca presti
giul mărcii fabricii să nu fie știrbit
de absolut nici un amănunt — de la
proiect la ambalarea produsului, și,
mai departe, la urmărirea compor
tării sale la beneficiar. După cum
nu e mai puțin adevărat și faptul
că. pe alocuri, se mai întîlnesc și
întîmplări de felul : „De unde atîta
timp să urmărești pe operații tot
ceea ce se produce 7“ Sau : „Oame
nii sînt diferiți. Nu toți sînt ași. De
aceea șl producția e diferită"...
In primul rind, printr-o stăruitoa
re muncă politico-educatlvă, oame
nii trebuie făcuți să înțeleagă că, în
calitatea lor de producători și bene

ficiari, nu au voie să facă rabat la
calitate. Că este în interesul lor să
respecte litera de lege a tehnologii
lor, pe fiecare operație. Mecanis
mul economico-financiar, retribu
irea în acord global sint. instrumente
care, corect aplicate, pot și trebuie
șă determine creșterea răspunderii
individuale și colective, pot genera,
peste tot. o muncă de înaltă calita
te. Astăzi s-a ajuns la un asemenea
grad de tehnicitate, de pretenții în
realizarea unui produs, incit perfor
manta lui e garantată numai dacă
și cel mai banal șurub a fost exe
cutat întocmai, fără cusur. Iar la
atingerea performanței nu trebuie
să aspire numai... așii în meserie.
Experiența lor constituie o valoare
națională, a cărei menire este să
circule, să fie însușită de toți, să
fie peste tot pusă în slujba calită
ții. Climatul de exigență în care se
făuresc produsele de vîrf să devină
în fiecare loc de muncă unul obiș
nuit, pe temeiul unei organizări
„milimetrice", care să prevină, să
excludă orice derogare de la impe
rativele calității.
Acum, în preajma aniversării Re
publicii, întîmpinată de întregul nos

tru popor cu mol și remarcabile suc
cese în realizarea sarcinilor pe 1986
și temeinica pregătire a producției
anului viitor, problemele complexe
ale calității se află in centrul...pre
ocupărilor
tuturor colectivelor de
muncă. Economia românească cu
noaște un timp de modernizare am
plă, de promovare a tehnologiilor șl
soluțiilor constructive de înaltă efi
ciență. Și e firesc, necesar ca tot ce
producem să fie raportat la o cali
tate competitivă. Să fie raportat nu la
performantele anterioare, ci la exi
gențele revoluției tehnico-științifice,
la cele mai prestigioase reușite pe
plan mondial. Este aici un cîmp vast
de acțiune, de afirmare a Inițiativei,
a ideilor valoroase, de punere în ope
ră a cunoștințelor profesionale acu
mulate, de cultivare a mîndriei pa
triotice pentru . produsul bine făcut,
in măsură să reprezinte cu. cinste
marca întreprinderii, țara noastră.
Este un cîmp larg de punere în va
loare a energiei creatoare a tuturor
celor ce muncesc cu brațele și cu
mintea pentru exemplara îndeplini
re a obiectivelor actualului cincinal,
al calității și eficienței, pentru pro
gresul continuu al patriei socialiste.

CAPITALA
Întinerită
O călătorie în șpațiu șl timp pe
„drumul fără pulbere" ol „cetății
lui Bucur". O evocare a imaginii
Dîmboviței bucureștene de acum
cîteva secole, a imaginii sale mult
mai recente, așa cum au reținut-o
înaintașii, cum au apreciat-o dife

ritele personalități culturale. Șl o
anticipație a ceea ce va fi intr-o
perspectivă apropiată, cu detalii
semnificative privind multiplele obiective ce compun Amenajarea
complexă a rîului Dîmbovița pe
traseul său bucureștean.
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se găsește Ia centrele de difuzare a presei

M. COSTEA

DE LA ORIZONTURILE VIEȚII. LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE
........

La rubrica noastră „De la orizonturile vieții la
universul artei contemporane" am dezbătut și conti
nuăm să dezbatem multipla aspecte ale relației din
tre viață și artă, funcția educativă și conținutul ideo
logic al operelor artistice contemporane. In acest ca
dru este firesc să solicităm și să dăm curs opiniilor
creatorilor de artă, fiecare reflectînd propria expe
riență, puncte de vedere ce exprimă opțiunile literare,
culturale în concordanță cu orientarea umanistă a
operelor ce îmbogățesc patrimoniul artei socialiste.
Unghiul personal al creatorului în abordarea acestor
probleme derivă din confruntarea sa originală cu tra
diția și creația contemporană, din dorința de a pro
pune lucrări înrădăcinate in viața contemporană a
poporului, scrise in formule și stiluri cit mai preg
nante. Asemenea pledoarii, variate și originale, atestă
— Considerați că dramaturgia ac
tuală reflectă realitățile românești
de azi ?
— întrebarea dumneavoastră tre
buie puțin nuanțată, și primul lucru
care ar trebui poate definit este :
ce înseamnă „realitățile“.unui anumit
timp. Ele n-au voie să ocolească vec
torii principali ai vieții de fiecare zi,
ai muncii destinate dezvoltării :
munca fizică și intelectuală. Dar oare
se cuvine să se oprească aici 7 Este
socialul pe de-a întregul acoperitor
a ceea ce se întîmplă în conștiința
fiecăruia 7 Sînt aceste realități ale
noastre total desprinse de dinamica
unor părți mai mari ale lumii sau
chiar a lumii întregi 7 Sînt realitățile
noastre, partea văzută, intuită sau
presupusă faptelor prezente 7 Sau
sînt și decurgere Istorică, și prospecție asupra viitorului 7 Au aceste
realități un stil al lor, aparte, dat
ori el se configurează pas cu pas și
se deduce uneori chiar din aptitudi
nea prospectivă a dramaturgului 7
Complicînd — sau completînd —
astfel întrebarea, răspunsul nu poate
fi dat printr-un singur cuvînt. Cert
este că autorul român aparține prin
mijloacele sale zilei de azi, prin
idealurile sale zilei de mîine și
prin identitatea sa unei istorii în
tregi. Dacă el face o translație bună
între aceste atribute, fiind atent în
același timp la ceea ce se petrece la
noi, la ceea ce a promis trecutul, la
ce se întîmplă in lume și la ceea ce
Labiș numea „Steaua polară" a
viitorului ideal, el este oarecum
acoperit în îndatoririle și prerogati
vele sale.
Nu am o deosebită înclinare către
autorul care se duce intr-un fund de
problematică locală cu specificități
sezoniere, uitînd că aparține. în ace
lași timp, unei încrengături de pro
bleme europene la care și noi, româ
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spiritul viu ce caracterizează procesul de creație, res
ponsabilitatea omului de artă față de misiunea lui
civică,_ preocuparea de a desluși mereu mai adine
trăsăturile definitorii ale epocii, ale realității patriei
și lumii. Astfel de opinii, mărturii, opțiuni scriitoricești
pot avea darul de a întregi varietatea răspunsurilor
privind misiunea majoră a creatorului, de a servi
cauza formării unui om nou, cu o conștiință înain
tată. lată de ce, la rubrica noastră, paralel cu arti
cole de sinteză referitoare la raporturile artei cu reali
tatea, ne propunem să publicăm o serie de convor
biri, puncte de vedere, opinii datorate unor creatori
de frunte, înscriși în conștiința publică actuală ca
autori ai unor opere semnificative, valoroase, majore.
In acest context am solicitat contribuția dramaturgu
lui Paul Everac.

nii, aducem, trebuie să aducem răspunsurile noastre.
A fost o vreme cînd In piesele
noastre se numărau pozitivii și ne
gativii, și numai o bună corelare in
tre ei în favoarea pozitivilor putea
fi taxată drept realitate. Acest manicheism primar nu mai este pe de-a
Întregul ratificat de stadiul prezent.
Oamenii sint mult mai complecși și
diferențele dintre ceea ce înfăptu
iesc, ceea ce năzuiesc, ceea ce iubesc
și speră dau loc unei scări de mare
variabilitate. Realitatea noastră, așa
cum ați numit-o în întrebare, e cu
prinsă în această variabilitate.
Dar poate așteptați un răspuns mai
precis. Toată lumea încurajează sen
timentul că dramaturgia n-a cuprins
încă lucrurile esențiale ale acestei
epoci. Ar fi și greu s-o facă, căci,
în timp ce viața a crescut in com
plexitate, numărul dramaturgilor a
scăzut simțitor. Ceea ce poate face o
mină de dramaturgi activi pe care
cred că se poate conta Ia ora actua
lă este să arunce o privire asupra
unui sector fortamente parțial, cu
limitările inerente, încercînd să-l ri
dice la o Ipostază generală. Nu poți,
cu un contingent relativ redus, să cu
prinzi cîț ai vrea, să abordezi genuri
disparate, să te găsești mereu peste
tot. Un număr concentrat cere o mai
mare concentrare pe esențial, o mal
mică disponibilitate pentru „ce se
cere" la teatrul cutare. în momentul
cutare.
— Să încercăm să. estimăm liniile
de forță ale creației dramaturgice
contemporane. Ați mai făcut-o și
altădată, în alte ocazii publicistice,
sau chiar in volum.
— Prin dispariția unor condeie
valoroase s-au mai redus din culo
rile peisajului nostru dramaturgie și
uneori a scăzut și ambitusul proble
matic. Dar nu problemele sînt cele

care lipsesc dramaturgiei noastre. ȘI
nici răspunsurile. Căci nu totdeauna
trebuie așteptate răspunsuri de la
opera de artă.
Ceea ce mi se pare mie că lipsește
este eșafodajul marilor sentimente.
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— Nu chiar, eu sînt ceva mai be
nign, dar dacă țineți 7 !... Continuind
— așadar : ea parodiază si satirizează
fără nici o „substanță de contrast".
Și mă tem că există și tendința de
a reduce uneori omul la cîteva de
mersuri simpliste, rudimentare, la o
mecanică derizorie a sentimentelor,
înfierindu-1 tot atît de artificial pe
cit de artificial Se făcea altădată
apologia eroului modelator al piese
lor acelei epoci.
Nu vă frapează, de pildă, că tre
buie să căutați foarte mult pentru a
găsi o pagină de dragoste puternică
In dramaturgia românească contem
porană 7 Clișee de dragoste se mal
găsesc, dragoste înșelată, dragoste to
pească dintr-o mahala a sufletului —
de asemenea. Dar pulsația aceea care
trebuie să umple, la un moment dat,
întreaga noastră sensibilitate și să o
facă iradiantă îmi este greu să văd
unde se găsește.
De cite ori găsim un personaj nobil

... ' .<
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— Nu sint în stare să-i fac un
proces lui Caragiale că s-a exersat
vitriolant asuora. caraghioslicurilor
unei societăți altminteri în creștere
și în care progresul unor for
me sociale rămînea neacoperit pe
de-a-ntregul de evoluția conștiinței
omenești — ceea ce se mai intîm
plă și în alte timpuri. Nu îi'voi face
acest proces și pentru că prozatorul
Caragiale a arătat și alte valențe
care îi dau o neașteptată completi
tudine. Dar mă gindesc că marii noș-'
tri înaintași ar fi fost mai . bine să
aibă și un emul de aceeași talie, un
dramaturg Ia fel de artist, care să
răspundă pozitiv la ceea ce numeați
„realitate a vremii lui", cu puterea
cu care o linie Tolstoi—Cehov—
Gorki poate ține în balanță geniul
satiric al unui Gogol. Au trebuit să
treacă mai multe decenii pină cînd,
după izbucnirea oarecum singulară a
lui Mihail Sorbul, Camil Petrescu
să mute accentele dramaturgiei ro

Sentimentele omului de azi
în oglinzile dramaturgiei
al sentimentelor simple șt puternice,
acelea care copleșesc pe semenul
nostru și ne pun în relație cu el
printr-o undă de simpatie sau de
compasiune umană.
Udele culturi pe care ne-am obiș
nuit să le numim mari, pe drept sau
pe nedrept, întrucit emană de la niș
te popoare indiscutabil mari, au cu
prinse în opera de artă sentimente
foarte clare, foarte puternice, chiar
cu un germene de naivitate și can
doare, care mie întotdeauna mi-au
spus : noblețe. Dramaturgia româ
nească, altfel inteligentă, adeseori
percutantă, frapantă prin istețime,
rafinează foarte mult lucrurile, pune
în mișcare mai degrabă tertipurile
ascunse îndărătul bunelor intenții,
'demască cu mare ușurință, demistifică-cu plăcere, se instalează în sim
patia spectatorului prin complezențe
și trageri cu ochiul, vorbește dezin
volt de sordidul unor oameni sau
unor situații fără să le acorde nici
o șansă compensatorie.
— Să înțeleg că vă faceți și o auto
critică l

într-o acțiune, fie intr-o piesă, fia
și în spectacolele de teatru cu piesele
scrise de alții, ne face parcă
plăcere să-1 deznobilăm cu totul.
Eu nu zic că nu avem cîteodată
vervă și petulanță verbală. Eu nu
zic că nu avem inteligență și putere
de implicare în situații dramatice ve
rosimile. Dar unda, marea undă a
Înțelegerii umane generoase nu se
simte totdeauna la locul ei în dra
maturgia noastră actuală. Această
undă nici nu poate fi, de altminteri,
fabricată sau contrafăcută. Trebuia
să vină dintr-un sistem de valori mo
rale care să fie tot timpul activ. .Or,
în fața inactivării unor valori,
scriitorul, mai ales cel „slab de în
ger", se poate duce cu precădere la
sentimentele de a doua și a treia
mină care sînt : deriziunea, sarcas
mul, batjocura, ironia acidă...
— Îmi permit să vă întrerup ca să
vă întreb dacă mari înaintași, din
domeniul comediei mai ales. în frun
te cu I. L. Caragiale, nu au exersat
și ei cu predilecție această coardă —
cu scopuri profund moralizatoare 7
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genței și calității. Un așezămint care,
captind entuziasmul și valoarea ce
sălășluiesc anonim în rîndul tinere
tului, se arată el însuși receptiv la
ritmul, prefacerile și exigențele fi
rești ale fiecărei generații, exigența
ce definesc climatul activității, de
termină diversificarea neîncetată a
formelor de a primi și consolida noi
le talente. Artistul emerit Theodor
Vasilescu subliniază, astfel, „ampla
diversitate de genuri și forme pa
care această minunată școală de crea
ție și exprimare a gindului înaripat,
acest ansamblu de ansambluri, acest
laborator ce distilează in alambicul
său miraculos sinteze cu mare pu
tere de atracție, le oferă, totdeauna
tinăr și novator, marelui public ro
mân". „Totdeauna tinăr și novator":
iată o fericită expresie a unui adevăr
incontestabil. Anume că numai tine
rețea in sine, fără permanenta răs
colire a puterii ei novatoare, ce se
cuvine permanent pusă in valoare,
nu ar putea asigura nici apariția,
nici afirmarea talentelor. Forța reala
și mare a acestui ansamblu artistia
provine din sudura organică a entu
ziasmului cu valoarea, a tinereții cu
spiritul novator, a energiei proaspe
te cu necontenita nevoie de înnoire.
Este sudura ce stă la baza prețuirii
pe care această instituție artistică a
tineretului român și-a ciștigat-o in .
țară și peste hotare. Judecățile de
valoare asupra artei lor sint elocven
te, apreciindu-se astfel că Ansam
blul folcloric „Cununa Carpaților" a
dus către sufletul popoarelor buchete
de flori proaspete, tinerii artiști ro
mâni fiind demni de a fi moșteni
torii remarcabili ai artei naționale,
„România dispunînd de un folclor
vechi, bogat, exploziv și foarte va
riat, de interpreți de o virtuozitate
exemplară". La riadul său, corul de
cameră „Preludiu", condus de apre
ciatul dirijor Voicu Enăchescu, este
laureat al concursurilor internațio
nale de la Pardubice și Nitra, a pri
mit Premiul criticii la „Festivalul
internațional al concursului coral" de
la Barcelona și de la Celje. Cele 15
formații și cercuri ale Ansamblului
artistic al U.T.C. au efectuat in de
cursul anilor peste 80 de turnee ar
tistice, in circa 50 de țări de pe
aproape toate continentele lumii.
Selecționați și pregătiți cu multă dă- I
ruire fi competență de tineri re- 1
gizorl, dirijori, coregrafi, cei peste ,
400 de talentați artiști amatori des- sj
■fășoară in permanență o muncă ■
asiduă, tenace spre a urca noi trep
te de măiestrie, știind că numai de
aceasta depinde ca mesajul lor insu- ,
flețitor să ajungă la inima și con
știința exigentului public tinăr de
azi. Repertoriul bogat și variat, re
unind creații din patrimoniul clasic
cu cele mai valoroase opere ale j
autorilor contemporani, ale celor ti- ,
neri, în curs de afirmare, oferă te- ;
ren larg varietății talentelor inter- ,
pretative și asiguri acea polivalență j
atractivă a mesajelor educative adre- \
sate tinerei generații. „Studioul ti- !
nărului muzician", tribuni de afir- j
mare prin competiție a tinerelor va- ;
lori interpretative, „Gala artei tine- j
re", desfășurată sub forma unor ■
spectacole polivalente — vers, muzi- ;
că, dans, teatru, intilniri și dialoguri ,
cu personalități artistice șl științifice '
—, grupul de teatru „Eveniment" —
condus de talentatul regizor .Grigore
Popa — ce-și propune abordarea mgdernă a unei game largi repertoria
le, de la piesa- istorică la cea de aitualitate, cenaclul „Confluențe", ce \
te bucuri de participarea unor tineri
creatori din întreaga țară, grupul de I
dans „Izvor" (balet contemporan, dans .
modern, dans popular românesc),
grupul vocal „Choralis", orchestra de
muzică populari (dirijor : Gh. Popa)
— acestea sint colective și cercuri
artistice de la care pornesc, către
toate colțurile țării, mesajele unei
arte patriotice de înalt nivel, însu
flețită de marile idealuri ale prezen
tului, intr-o nobilă activitate de mo
delare a conștiinței tinerei generații.
Realități spirituale cu înalte valențe
educative, care îndreptățesc Ansam
blul artistic al U.T.C. la un bilanț
generos in anul 40 al existenței sale.

mânești intr-o zodie care ml se pare
foarte fertilă și să elaboreze în
Pietro Gralla și Gelu Ruscanu acele
tipuri de personaje de noblețe mora
lă a căror absentă o deplîngeam
mai sus.
Desigur, eu am edificat aci cîteva
postulate ideale, de sinteză. Dar nu
trebuie să uităm că dramaturgia
noastră contemporană a avut și are
o ținută problematică demnă, o in
contestabilă armătură estetică, a fil
trat prin sensibilitatea autorului,
mai pe fată, mai metaforic sau hi
perbolic. uneori grotesc. porțiuni
mari ale realității, a modelat peisa
je. a conturat direcția, a comunicat
cu publicul uneori la un nivel apre
ciabil. De-aceea nu mă îndoiesc că ea
va reuși si nobilele performante re
prezentative de care am discutat
noi azi.
— Cum priviți legătura dintre co
mandamentele reflectării ' existenței
specifice și aspirația deschiderii spre
universal t
— Universalul nu se poate obțină
prin eliziunea specificului, deși
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sînt autori care au -izbutit această
performantă.
Aș dori însă ca ceea ce noi numim
viața noastră, țara noastră, societa
tea noastră, realitățile noastre să
aibă tăria unor legități specifice atît
de percutante în modulația lor incit
să devină obiect de mesaj transmisi
bil, încărcat cu toate particularită
țile, dar deschis Înțelegerii de pretu
tindeni.
Asta este beea ce cred că nu am
Izbutit noi pe de-a-ntregul pină
acum. Eu nu mă refer atit la di
fuziunea culturală
și
organele
ei (deși bănuiesc că sînt și ele
perfectibile), cit la faptul că rea
litatea pe care o numim „a noas
tră" nu este incă prea preg
nant definită in caleidoscopul unei
dramaturgii altminteri bogată. Ne
este incă greu de spus unde tre
buie puse accentele specifice. Cîțiva
autori de bună calitate, urmind poa
te tradiția caragialescă, au pus ac
cente in special pe atacul împotri
va mitocăniei, semidoctismului, li
chelismului sufletesc și a stării de
turpitudine caraghioasă sau abjectă.
Ceea ce a și provocat o reacție com
pensatorie la nivelul directivelor ge
nerale. Pe de altă parte, a pune
accent pe aspecte decurgind direct
din producție poate conduce un
condei inabil Ia un sociologism dog
matic. revolut. Duoă cum a eluda
tendințele, aspirațiile, sentimentele
marii majorități a oamenilor dimpre
jur, fabricînd conflictuțe factice bune
doar de divertisment conduce la
evazionism. După cum a pune în lo
cul marilor sentimente de care vor
beam mai la început micile senti
mente de duioșie, de tristețe mă
runtă, de impas provizoriu cu
„happy-end" conduce la artificiile
melodramei. Nici una din aceste căi
nu este de contestat în întregime,
nici una nu exprimă însă o optică
destul de cuprinzătoare. Iar exal
tarea specificului de nuanță po
poranistă duce la festivism calofil,
decalibrat.
Mai sînt și unele exagerări exo
tice care vor să ne pună într-o lumi
nă pitoresc-simpatică, nelipsită de
probleme mai de adîncime, dar
manipulind soluțiile ușurel, ca în
glumă, bufonînd antologia. Toate
aceste voci dau plăcut, chiar intere
sant, întrebarea este cit ne globalizează. Cu ce puțem să ne totalizăm
identitatea speciîică, abordată parțial
atît de variat șl, uneori, să recu
noaștem, de Interesant 7
— Ce legate demne de ștafeta ge

nerațiilor viitoare s-ar putea formula
din perspectiva experienței actuale ?
— Ca să-i vorbim generației viitoa
re de dramaturgi ar trebui să o avem
deslușit în fața ochilor. Mă necăjește
faptul că față de patru-cincl maeștri
ai genului și cam tot atiția drama
turgi exersați în armele acestei pro
fesii — dintre care unii au dispărut
în ultimii ani — au apărut și apar
atît de puțini postulanți de oarecare
vigoare la grațiile scrisului dramatic.
In fiecare an, zeloși propovăduitori
ai lui „Nu fiți îngrijorați, avem de
toate !“ (vorbesc de domeniul dra
maturgiei) au scos în față numele
unor oameni mai tineri sau mal pu
țin tineri, ba le-au și agățat epitete
de „foarte talentați" și chiar „ge
niali" (sic !), lăsindu-i apoi să se
clorozeze prin trecerea anilor și inactivarea teatrală.
Pot să spun că la poarta secției de
dramaturgie pe care am cinstea s-o
conduc se aud foarte puține bătăi,
iar vigoarea lor este invers propor
țională cu numărul postulanților fără
acoperire. „Au ce să fie asta?" cum
ar zice Zburătorul lui Heliade Rădulescu. Lipsa de seducție a drama
turgiei 7 Dificultățile de a duce actul
dramaturgie la bun sfîrșit, la finali
zarea sa scenică 7 Covirșitoarea
pletoră lirică strivind apetiturile in
cipiente ale tinărului dramaturg 7
Faptul că meseria aceasta pare a se
începe, cu mici excepții, de la o
virstă matură înainte 7 Nu știu să
vă răspund. Dar vreau să vă asi
gur că atunci cînd o generație nouă
de tineri dramaturgi va apărea
compact, așa cum sper prin cîțiva
vestitori, ei vor apărea cu me
sajul lor propriu, nu vor trebui să
primească multe sfaturi de la noi.
Ei nu vor putea să nu scurme în
toate antecedentele literaturii noas
tre, scurmatul acesta se numește de
fapt cultură, dar vocea lor sper să
fie originală '’și nicidecum epigo- ,
nică. Dacă vor merge spre parabolism sau spre realismul „feliei de
viață" este deocamdată mai puțin
important. Important va fi cită pu
tere de observație, cit adevăr uman,
cită sinceritate, cită anvergură și mai
ales cită artă vor pune în scrisul lor,
pentru a edifica „realitatea" vre
mii noastre. După cum vedeți, dialo
gul nostru se întoarqe la punctul de
la care a plecat. Nădăjduiesc să nu
fi făcut un ocol inutil.

Natalia STANCU
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN S.U.A.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI NIGER

Aflînd, cu durere, despre încetarea din viată ■ tovarășului Henry
Winston, președintele național al Partidului Comunist din S.U.A., doresc ca
in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu
personal, să vă exprim dumneavoastră și tuturor militanților partidului
sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

General de brigadă SEYNI KOUNTCHE

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Arabe Egipt,
Atef Mohamed Meguib Sedki, prin
care li adresează sincere mulțumiri

PANOUL FRUNTAȘILOR PE 11 LUNI ALE ANULUI
In marea întrecere socialistă ce se desfășoară tn întreaga țari pen
tru îndeplinirea ți depășirea sarcinilor de plan pe acest an și întregul
cincinal, oamenii muncii din industrie, construcții, transporturi, agri
cultură, din domeniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servi
cii, din alte sectoare de activitate raportează obținerea unor noi și
importante succese.
Pe baza rezultatelor înregistrate In cele unsprezece luni care au
trecut din acest an si a punctajului general stabilit in raport de reali
zarea indicatorilor prevăzuți In criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, la 30 noiembrie, pe primele locuri se situează :
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
rărit șl panificație Dîmbovița cu
A CAHBUNELUI
885,8 puncte.
Locul II : întreprinderea de moEocul I : întreprinderea minieră rărit și panificație Bacău, cu 789,2
Voivozi, Județul Bihor, cu 1111,9
puncte.
puncte.
Locul III : întreprinderea de moLocul II : întreprinderea minieră
rărit, panificație și produse făinoa
Paroșeni. județul Hunedoara, cu
se Satu Mare, cu 728,8 puncte.
1 096,4 puncte.
Locul III : întreprinderea minie
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
ră Căpeni, județul Covasna, cu
DE STAT CU PROFIL MIXT
807.5 puncte.
Locul I : întreprinderea de sere
IN DOMENIUL PRODUCERII
„30 Decembrie", sectorul agricol
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Ilfov, cu 1 315,5 puncte.
Locul II : Întreprinderea agricolă
Locul I : întreprinderea electrode stat Prejmer, județul Brașov, cu
centrale Rimnicu Vilcea, cu 582,3
920,4 puncte.
puncte.
Locul III : întreprinderea agrico
Locul II : întreprinderea electrolă de stat Codlea, județul Brașov,
centrale Porțile de Fier, cu 539,9
cu 831,8 puncte.
puncte.
Locul III : întreprinderea elecÎN DOMENIUL SILVICULTURII
trocentrale Bistrița — Neamț, cu
535,8 puncte.
Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 726,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR
Locul II : Inspectoratul silvic
METALURGICE
județean Timiș, cu 677.6 puncte.
Locul III : Inspectoratul silvic
Locul I i Uzina „Cablul Româ județean Bacău, cu 568,4 puncte.
nesc" Ploiești, cu 558,8 puncte.
Locul II : Combinatul metalurgic
ÎN DOMENIUL
Cîmpia Turzii. județul Cluj, cu
CONSTRUCȚIILOR
134,2 puncte.
INDUSTRIALE
I.
ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ
Locul I : Trustul antrepriză ge
ENERGETIC, PETROLIER,
nerală de montaj utilaj chimic
UTILAJ TEHNOLOGIC,
București, cu 447,1 puncte.
PENTRU METALURGIE, CHIMIE,
Locul II : Trustul antrepriză
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
generală de construcții industriale
SI ALTE RAMURI
Craiova, cu 425,2 puncte.
Locul III : Centrala antrepriză
Locul I : întreprinderea de utilaj generală de construcții industriale
ehimic „Grivița Roșie" București, București, cu 383,5 puncte.
cu 1115,7 puncte.
Locul II : întreprinderea de ma
ÎN DOMENIUL
șini grele București, cu 986,2 puncte.
TRANSPORTURILOR
Locul III : întreprinderea meca
FEROVIARE — REGIONALE
nică de utilaj chimic București, cu
DE CALE FERATA
590.5 puncte.
Locul I : Regionala de cale fe
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA
rată Brașov, cu 432,9 puncte.
ȘI TEHNICA DE CALCUL,
Locul II : Regionala de cale fe
•elemente
rată Cluj, cu 407,1 puncte.
DE TELECOMUNICAȚII
Locul III : Regionala de cale fe
ȘI AUTOMATIZĂRI
rată Galați, cu 366,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA PETROCHIMICA
— SUBRAMURA RAFINĂRII
ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafină
ria Brașov, cu 505 puncte.
Locul II : întreprinderea de bioproteine Curtea de Argeș, cu 488,7
puncte.
Locul III : întreprinderea Rafină
ria „Crișana" — Suplacu de Barcău,
județul Bihor, cu 458,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE,
PRODUSE ANORGANICE
Locul I : întreprinderea chimică
Turda, județul Cluj, cu 907,3 puncte.
Locul II : întreprinderea chimică
Dudești, București, cu 784,7 puncte.
Locul III : Combinatul de produ
se sodice Ocna Mureș, județul Alba,
cu 312,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA
EXPLOATĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rim
nicu Vilcea, cu 1 076,7 puncte.
Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Piatra Neamț, cu 751,3 puncte.
Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport Su
ceava. cu 703,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA BUMBACULUI
Locul I : întreprinderea textilă
Pitești, cu 629,9 puncte.
Locul II : întreprinderea textilă
„11 Iunie" Clsnădie, județul Sibiu,
cu 555 puncte.
Locul III : întreprinderea Filatu
ra de bumbac Cîmpulung Moldo
venesc, județul Suceava, cu 540,2
puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA MORARIT,
PANIFICAȚIE
ȘI PRODUSE FĂINOASE
Locul I t întreprinderea de mo-

vremea
Institutul de, meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 18 decembrie, ora 20 — 21
decembrie, ora 20. In țară : Vremea Va
i! în general umedă, iar
cerul mal
mult noros, Vor cădea precipitații în
deosebi sub formă de ninsoare in ma
joritatea regiunilor țării. Vintul va su
fla slab pină la moderat, cu intensi
ficări la munte, iar spre sfîrșitul in

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
La 18 decembrie, po
porul Nigerului sărbă
torește împlinirea a 28
de ani de la procla
marea independentei
tării, act care a repre
zentat un important
pas înainte pe calea
împlinirii aspirațiilor
sale de libertate, pro
gres și o viată mai
bună.
Situat în centrul
Africii sahariene. fără
a avea ieșire la mare.
Nigerul are o suprafa
ță de 1 267 000 kmn și
o populație de aproxi
mativ 5 milioane de
locuitori, concentrată,
în cea mal mare carte,
în cîmpia fluviului cu
același nume ce stră
bate regiunile de vest
ale tării. Aici. în cea
mai fertilă zonă, se
află de altfel sl capi
tala tinărulul stat —
Niamey. Cîndva o
mică așezare pescă
rească si un loc de
popas Pe drumurile de
caravane care străba
teau Sahara spre Oceanul Atlantic. Niameyui (al cărui nume
înseamnă intr-unui din
dialectele locale ..ar
borele de pe malul
fluviului") a cunoscut

o dezvoltare destul de
rapidă în anii de după
proclamarea indepen
dentei. Pe cuprinsul
său au apărut o serie
de edificii administra
tive. cartiere de locu
ințe. o zonă industria
lă. iar populația a
crescut de cîteva ori.
alungind la 200 000 de
locuitori.
Transfor
mări evidente au înre
gistrat si alte localități
ale tării angajate în
efortul de lichidare a
înapoierii economice
moștenite din trecut sl
de făurire a unei vieți
noi. Principala atentie
este acordată însă dez
voltării
agriculturii,
sector greu afectat de
seceta catastrofală din
ultimul deceniu. Pen
tru a îmbunătăți si
tuația populației, gu
vernul a elaborat un
program de extindere
a irigațiilor si de in
tensificare a campa
niei de reîmnădurire.
Cel mai important, obiectiv prevăzut în această direcție este
barajul de la Kandadii. care, atunci cind
va fi terminat, va iri
ga terenuri arabile cu
o suprafață de 140 000

hectare, furnizînd apa
necesară numeroaselor
așezări situate de o
parte si de alta a fluviului Niger.
Prospecțiunile geologice efectuate în ultima perioadă au dus
la descoperirea unor
importante zăcăminte
de cupru, nichel, țiței,
cărbune si mai ales
uraniu, a cărui pro
ducție (circa 2 200 tone
anual) plasează Nige
rul pe locul cinci în
lume. Produsele mine
rale reprezintă 80 la
sută din exporturile
totale ale tării.
Animat de sentimen
te de solidaritate fată
de tinerele state afri
cane. poporul român
urmărește cu simpatie
eforturile demise de
poporul
Nigerului
pentru dezvoltare economică si consolida
rea independentei. In
tre Republica Socialis
tă România și sta
tul Niger se dezvol
tă relații întemeiate oe
stimă si respect re
ciproc. corespunzător
intereselor
ambelor
țări si popoare, ale
cauzei păcii si înțele
gerii Internationale.

Unități turistice atractive în județul Iași

<

••'

*

ÎN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Locul I : Direcția Județeană de
poștă șl telecomunicații Brăila, cu
452,1 puncte.
Locul II : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Ialomița,
cu 335,3 puncte.
Locul III : Direcția județeană de
poștă șl telecomunicații Botoșani,
cu 321,8 puncte.

ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat Magazinul universal
„București", municipiul București,
cu 360,2 puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Caracal, jude
țul Olt, cu 343,6 puncte.
Locul III : întreprinderea co
mercială de stat pentru mărfuri
alimentare Slatina, cu 333,4 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI —
OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu
rism Neamț, cu 420,4 puncte.
Locul II : Oficiul județean de
turism Gorj, cu 406.7 puncte.
Locul III : Oficiul județean de
turism Blstrlța-Năsăud, cu 351,5
puncte.

ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI COMUNALE
Locul I ! întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și locativă Caraș-Severin, cu 1 524.1
puncte.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală si
locativă Botoșani, cu 1 481,3 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și
locativă Vaslui, cu 1 426 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA
Locul I : Uniunea Județeană a
cooperativelor meșteșugărești Ga
lați, cu 775,4 puncte. .
Locul II : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Con
stanta. cu 693.3 puncte.
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Vilcea, cu 677,3 puncte.

tervalului și in regiunile estice. Tem
peratura maximă tn timpul zilei va fi
cuprinsă între minus 5 și plus 5 grade,
iar cea minimă in timpul nopții, in
general, între minus 10 și zero grade.
Izolat sînt condiții de producere a po
leiului. In București : Vreme în gene
ral umedă, cu cerul noros. Temporar
vor cădea precipitații
sub formă de
iapovlță șl ninsoare,
Îndeosebi în a
doua parte a intervalului. Vîntul va
sufla' slab plnă la moderat. Tempera
turile maxime vor oscila intre 1 și 3
grade, iar cele minime intre minus 3
șl plus 1 grad. Condiții de polei.

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
Embleme ale progresului,
ale colaborării prietenești

NIAMEY

Cea de-a XXVIII-a aniversare a proclamării Independenței țării dum
neavoastră îmi oferă pîăcutul prilej să vă adresez sincere felicitări și cele
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și pros
peritate poporului prieten din Niger.
Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile din
tre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult. în interesul celor două po
poare. al cauzei păcii, colaborării și Înțelegerii în lume.

pentru felicitările transmise cu
ocazia numirii sale în funcție șl își
exprimă convingerea că relațiile ex
celente existente între cele două țări
vor cunoaște o dezvoltare continuă
în viitor.

REZULTATE IN ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ

Locul I : întreprinderea „Micro
electronica" București, cu 798,8
puncte.
Locul II : întreprinderea „Steaua
electrică" Fleni, județul Dîmbovița,
cu 668,3 puncte.
Locul III : întreprinderea de pie
se radio și semiconductorl Băneasa,
București, cu 600,5 puncte.

Președintele Consiliului Militar Suprem,
Șef al Statului Niger

Județul Iași dispune de numeroa
se unități turistice amplasate în
zone pitorești, care oferă condiții
dintre cele mal bune de cazare și
masă în orice perioadă a anului.
Astfel, cabana „Codrii Pașcanilor"
este situată intr-un mediu pitoresc
și liniștit in mijlocul unei păduri
la 9 kilometri de Pașcani. Unitatea
are camere confortabile și restau
rant. Hanul Tîrgu Frumos are 44
locuri de cazare, restaurant, cramă,
cofetărie, iar în orașul Hîriău func
ționează hotelul „Răreșoaia", cu 54
locuri de cazare în camere confor
tabile.

Altă unitate care se bucură de
aprecierea vizitatorilor este hanul
„Trei Iazuri", amplasat la margi
nea localității Miclăușeni. pe malul
unor iazuri. Unitatea are locuri de
cazare în camere si căsuțe și un
restaurant cu specific pescăresc.
Informații șl rezervări de locuri
se pot obține <de
‘ la agenția din
București, str. 13 Decembrie nr. 26,
telefon 14 52 09. și de la agentiile de turism din subordinea
UJECOOP-urilor din toată tara.
în fotografie: hotelul „Răreșoaia"
din județul Iași.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES

DIN 17 DECEMBRIE 1986
Fond total de cîștiguri : 933 006 Iei,
Extragerea I : 8 17 23 41 39 44
din care 84 866 lei report la cate
Extragerea a Il-a : 16 27 43 32
9 34
goria I.

Plovdivul este generos cu oas
peții săi. Le dezvăluie atitea fațete
din cite unghiuri este privit. Apropiindu-te de Plovdiv, pe șoseaua
ce-1 leagă de orașele de pe țărmul
Mării Negre, ești întîmpinat de clă
diri masive, din care răzbate zgo
motul activității industriale. Pă
trunzi apoi aproape pe neobserva
te intr-o zonă ale cărei clădiri, noi
și vechi, sint învăluite de coroane
le maiestuoase ale copacilor. Mereu
intîlnești edificii școlare, ale unor
centre de cercetări și institute de
învătâmint superior,
Plovdivul
avind în prezent mai multi stu
dent! decît întreaga Bulgarie de
dinaintea revoluției socialiste. O
dată ajuns in centru, constat! că
animației motorizate de pe străzi
ii ia locul suveranitatea pietonilor,
în cuprinzătoarea piață de aici,
placată cu lespezi de marmură,
dintre vehicule avind acces doar...
cărucioarele de copii. Omniprezen
tă, emblema Tlrguluf internațional
de la Plovdiv reamintește că toc
mai s-a încheiat o nouă ediție a
prestigioasei expoziții specializate,
în care firme din peste 40 de țări
și-au demonstrat cele mai noi rea
lizări în electronică, mașini-unelte,
in domeniul construcțiilor, mobilei,
apăraturii de uz casnic. La margi
nea pieței, mașini de excavat și
macarale, pilcuri de oameni în sa
lopete și cu căști protectoare sint
mărturie a unei intense activități
pentru înnoirea fondului locativ și
in această parte a orașului. în zona
celor „Trei coline" nimerești -în
epoca renașterii naționale bulgare
din secolul al XVIII-lea, care și-a
găsit expresie într-o mare bogăție
de stiluri arhitectonice, cele aproa
pe 200 de clădiri din perioada res
pectivă scotînd în evidență inepui
zabila forță a creației populare.
De pe ultima treaptă a Teatrului
antic, construit de romani, orașul
ți se înfățișează asemenea unei
ilustrate policrome în relief. Ma
sivele Stara Pianina și Rodopi,
străjuite la poale de viță de vie
și livezi, îl Înconjoară asemenea
unui brîu. Dintr-o singură privire
distingi zonele industriale, cartie
rele noi, recunoști edificiile socialculturale ridicate în anii din urmă.
Materializând strădaniile a nenu
mărate generații, Plovdivul consti
tuie o grăitoare mărturie a faptu
lui că munca creatoare este nepie
ritoare. Zestrea moștenită de la
Înaintași este îmbogățită prin hăr
nicia celor ce înfăptuiesc in pre
zent politica Partidului Comunist
privind dezvoltarea multilaterală a
țării. Ritmurile progresului s-au
accentuat și, mai ales, au dobîndit
noi valențe calitative, iar locuito
rii orașului și ai județului își
măsoară vîrsta nu numai în ani,
ci și în fapte. „Fapte șl numai
fapte” — această deviză o intîlnești
mereu, în uzina șl instituții, la
sate.
$1 tocmai prin prisma faptelor —
a celor materializate sau care ișl
așteaptă materializarea — ne-a
vorbit gazda noastră, Peter Kalțov,
prim-vicepreședinte al Consiliului
popular județean Plovdiv.
„Realizarea sarcinilor ce ne re
vin din hotăririle Congresului al
Xlll-lea al partidului solicită mo
bilizarea tuturor forțelor — ne-a
spus el. De altfel, tensiunea muncii
este un mod al nostru de a fi. Ceea
ce reprezintă astăzi orașul și jude
țul nostru ca potențial economic,
\^^tiințific, cultural este rezultatul

20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20.30 Columnele Independenței (color).
Emlslune-concurs dedicată aniver
sării a 110 ani de la cucerirea in
dependenței de stat a României,
21.30 Telejurnal

De la Centrul de fizica
pămîntului și seismologie
Centrul de fizica pămîntului șl
seismologie anunță : în ziua de 17
decembrie 1986 la ora 0 34’ 16“ s-a
produs în regiunea Vrancea, la
adincimea de 140 km, un cutremur
cu magnitudinea de 4,2 (scara Rich
ter). Intensitatea cutremurului în
zona centrală a fost de IV—V grade
(scara Mercalli). Cutremurul a fost
resimțit la București cu III—IV gra
de (scara Mercalli). Nu s-au produs
pagube materiale.
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de stat din Capitală și din Întreaga
țară, e un dar de preț in această
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Însemnări de călătorie
din R. P. Bulgaria
centrale este ridicarea rapidă a
productivității muncii — ne spune
Peter Kalțov. Pirghia principală de
care ne folosim este introducerea
progresului tehnic. Lucrăm, după
un program special : -Tehnologii —
’90», elaborat de institute locale in
colaborare cu cele centrale. Pe
baza lui, vom trece la tehnologii
principial noi, care vor permite un
adevărat avint al celor mai noi ra
muri ale industriei".
Aflate in centrul vieții sociale,
hotăririle Congresului partidului au
imprimat dinamism, spirit de ini
țiativă, au întărit voința de a acce
lera întreaga operă de făurire a
societății socialiste dezvoltate. în
făptuirea programului elaborat este
concepută în contextul valorificării
cit mai largi a avantajelor diviziu
nii internaționale a muncii, al in
tensificării colaborării cu alte țări.
Voința de a extinde șl aprofunda
relațiile tradiționale de prietenie șl
conlucrare româno-bulgare a fost
exprimată mereu în convorbirile
avute in țara socialistă vecină. In
terlocutorii subliniază evoluția as
cendentă a colaborării noastre mul
tilaterale. Ei reliefează însemnăta
tea deosebită, hotăritoare, a întîlnirilor și convorbirilor la nivel
înalt pentru impulsionarea an
samblului acestei colaborări. Cele
36 de intîlnirl
pe care le-au
avut tovarășul Nicolae Ceaușescu
șl tovarășul Todor Jivkov, atît in
România, cît șl in Bulgaria, au
conferit mereu noi dimensiuni con
lucrării prietenești. „Relațiile din
tre Bulgaria și România — ne-a
declarat la Sofia Ivan Ganev, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne — se dezvoltă continuu, pe
baza principiilor socialismului. In
această evoluție, un rol deosebit au
întilnirile și convorbirile la nivel
înalt, care au devenit tradiționale
și ale căror rezultate influențează
pozitiv dezvoltarea țărilor noastre.
In acest spirit, sintem convinși că
noua intîlnire prietenească
de
lucru bulgaro-romănă la nivel înalt

va fi o contribuție importantă la
dezvoltarea in continuare a rela
țiilor de colaborare multilaterală,
în interesul celor două țări și
ponoare".
Prof. Ivan Iliev, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri, președințele Comisiei de Stat a Planificării, exprimînd satisfacția pentru nivelul la care au ajuns relațiile economice dintre cele două
țări, arăta, in același spirit, că,
potrivit acordului încheiat, „în ac
tualul cincinal volumul schimburi
lor de mărfuri va crește cu 50 la
sută față de cincinalul anterior.
Dar există posibilități pentru mă
rirea acestui volum, în special prin
perfecționarea specializării în pro
ducție. Știm că sint încă posibili
tăți pentru dezvoltarea colaborării.
Și, cunoscindu-le, putem anticipa
că volumul schimburilor va fi mai
mare decît cel convenit pină acum
pentru actualul cincinal".
La rîndul său, Alexandru Tri
fonov, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cercetări
și Tehnologii, arătînd că progra
mul de lungă durată privind dez
voltarea colaborării tehnico-științlfice și economice dintre cele două
țări stimulează conlucrarea in do
meniile respective, ne-a spus ;
„Acest program este concretizat an
de an de către instituțiile de re
sort din cele două țări. Mai mult,
există dorința specialiștilor și oa
menilor de știință de a dezvolta
colaborarea în noi domenii, de a
folosi formele cele mai moderne în
vederea conlucrării bulgaro-române
în domeniul științei și tehnicii, ca
factor al accelerării progresului
ambelor țări".
Cu satisfacție a fost evocată pretutindeni unde ne-am aflat in țara
prietenă colaborarea româno-bulgară pe plan international. în lupta
pentru dezarmare și pace, pentru
soluționarea echitabilă a probleme
lor ce confruntă omenirea contem
porană. S-a relevat că, in acest
cadru, cele două țări acționează
statornic pentru crearea unui cli
mat de bună vecinătate in Balcani,
pentru transformarea acestei re
giuni geografice într-o zonă fără
arme nucleare și chimice. „Româ
nia șl Bulgaria — ne-a spus Ivan
Ganev, adjunct al ministrului d«
externe — sînt militanți consec
venți pentru transformarea Balca
nilor intr-o zonă fără arme nu
cleare, o zonă a bunei vecinătăți.
Este o opțiune ce se bucură de un
larg sprijin din partea popoarelor
balcanice. Sintem convinși ci
pașii concreți făcuți pină acum pe
această cale, propunerile celor două
țări vor activiza toate forțele in
teresate in materializarea acestei
idei generoase".
Sînt concludente mărturii câ
preocupările pentru accelerarea
progresului economic șl tehnlcoștiințific, pentru perfecționarea ac
tivității de făurire' a socialismului
generează noi posibilități pentru
dezvoltarea colaborării românobulgare in cele mal diverse dome
nii. La fel, extinderea și diversifi
carea colaborării noastre priete
nești se impune ca un factor im
portant al înfăptuirii obiectivelor
stabilite de cele două partide pri
vind înaintarea României și, res
pectiv, a Bulgariei pe noi trepte
ale dezvoltării lor multilaterale.

Al. CăMPEANU
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UN OBIECT UTIL ÎN ORICE GOSPODĂRIE
Realizată de lscusitii meșteri al
reputatei întreprinderi „Cuglr",
mașina de cusut „Camelia”, prin
designul modern, prin cinematică
și înaltă fiabilitate, se dovedește
unul dintre obiectele de folosință
îndelungată de o deosebită utilitate
pentru gospodine. Dincolo de faptul
că se poate integra armonios în
mobilierul camerei în care se am
plasează. această mașină este fa
bricată în trei variante: tip „masă",
cu picior metalic, tip „masă" și
tip „masă mobilă". Mal concret
spus, fiecare tip de mașină de cu
sut „Camelia" poate fi transfor
mată în masă pentru radio, televi
zor sau în masă de învătat pentru
școlari.
Avind In dotare came pentru
cusătură în zig-zag cu întrebuințări
aplimultiple (bordurat,
,
.........surfilat.
.
cațil. executat monograme simple,
ajurat, montat dantelă. executat
broderie străpunsă etc.), cusături
decorative (pe fiecare camă este
desenat modelul cusăturii de reali
zat) și cusături utilitare (cusături
de surfilat. elastice, de legătură.
Invizibilă, de bordurat), mașina de
cusut pedalieră „Camelia" execută
6 cusături utilitare și 13 cusături
cu ajutorul accesoriilor, Mașina
este însoțită de un pliant în care
este descris în amănunțime modul
de funcționare. O dată parcurs cu
atentie. se poate trece la probele
practice. convingătoare dealtfel,
prin multitudinea de cusături, prin
corectitudine in execuție și prin ele
ganta acestora. O mașină de cu
sut tip ..Camelia", ușor de procurat
din toate magazinele comerțului

strădaniilor oamenilor de pe me
leagurile noastre".
Prin dezvoltarea sa, Plovdivul a
inrîurit puternic întregul județ. Nu
demult era un județ agrar. Acum
este industrial-agrar. „Industria a
crescut intr-atit, incit ponderea ei
în potențialul economic al județu
lui a ajuns la 89 la sută — ne in
formează interlocutorul. După ora
șul Sofia, județul nostru este zona
cea mai industrializată din țară".
Ramuri precumpănitoare devin
acum construcțiile de mașini șl
electronica. Pe lingă dezvoltarea
capacităților existente în aceste do
menii, se construiesc întreprinderi
noi. Uzina care produce de cîțiva
ani instalații cu laser se transfor
mă intr-un mare combinat. Crește
puternic producția de elemente
electronice cu memorie, de linii
pentru automatizarea complexă a
montajului în diferite ramuri ale
Industriei. Este impulsionată indus
tria pentru elaborarea de biotehnologii. „Unui din obiectivele noastre

tradițională lună
(M. Cuibuș)

a

cadourilor.

LUPTE. In cadrul concursului In
ternational de lupte greco-romane
de la Helsinki sportivii români s-au
numărat printre protagoniștii între
cerii, obtinînd patru victorii prin
Nicolae Zamfir (57 kg), Sorin Herțea
(82 kg), Vasile Andrei (100 kg) și
Ion Grigoraș (130 kg), clasați pe
primul loc la categoriile respective.
La categoria 52 kg, luptătorul
român Mihal Clșmaș s-a situat pe
locul doi.
ȘAH. Campionatul republican mas
culin de șah a continuat la Sinaia
cu runda a 6-a, în care Adrian Ne-

cinema
•
Domnișoara
Aurica :
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,30
© Un oaspete la cină : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13;
15; 17; 19,15, FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
© Liceenii ! FERENTARI (80 49 85) —
15; 17,15; 19,30, PACEA (71 30 85) — 15;
17,15; 19,30
© Răzbunarea haiducilor : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,30,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,15: 17,15; 19,30
O Păcală: GRI VITA (17 08 58) — 9;
12; 15; 18. ARTA (213186) — 9; 12;
15; 18
© Masca de argint : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17,15; 19,30
©Călărețul electric : 10; 12,15; 14,30;
17 © Bisturiul: 19 — STUDIO (59 53 15)
• Fantomele se grăbesc : FLACARA
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,30
© A fost odată un căpitan curajos :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15;
17; 19,15
© Mingile urechile pisicii : TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15; 17; 19
© Lafayette : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
© Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15;
17,15: 19,30
© Al șaptelea cartuș : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15: 17; 19,15
© Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 12; 15; 18
@ Un comando pentru
apa grea :
LUMINA (14 74 16) — 9; 12; 15; 18
O Vreau să dansez : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Jack și vrejul de fasole — 9; 11;
13; 15, Aii Baba si cel patruzeci de
hoți — 17; 19,15: DOINA (16 33 38)
© Mai iubesc, mai sper: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30
© Gheața verde : BUZEȘTI (50 43 58)
— 14.30;
16,45; 19,15,
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17.15; 19,30
© Imperiul
contraatacă :
UNION
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18
© Luptătorii din valea misterioasă :
LIRA (31 71 71) — 15; 17.15; W.30, COS
MOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 15; 17,15;
19,30
© Pericol
de
moarte :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
© Muzica șl filmul :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 18

gulescu ,1-a învins pe Dumitru Anltoaie, Alin Ardeleanu a cîștigat la
Constantin Ionescu, Ovidiu Foișor a
pierdut la Monel Tratatovici, Iar
partidele Valentin Stoica — Mihail
Marin și Iuliu Armaș — Parik Ste
fanov s-au încheiat remiză.
HOCHEI. în prima zi a turneului
Internațional de hochei pe gheață de
la Moscova, echipa U.R.S.S. a între
cut cu scorul de 5—1 (2—0, 2—0,
1—1) selecționata olimpică a Cana
dei. Intr-un alt joc, reprezentativa
Suediei a dispus cu 2—1 (0—0. 2—8,
0—1) de formația Cehoslovaciei.
• Atentie la pana de vultur : CUL
TURAL
(83 50 13) — 9) 11; 13; 15;
17,15; 19,30
e Nu ești
singur :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17,15 19.30

tatr
© Teatrul Național (14 71 71, sala ma
re) : Gaițele — 18 ;
(sala atelier)
Fata din Andros — 18 ; (sala amfi
teatru) : între patru ochi (B) — 18,30
©
Filarmonica ,,George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) :
„Literatura
chitarei". Bogdan Mihăilescu. Colabo
rează Vasile Cărămidă — vioară —
17 (Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor :
I. Ionescu — Galați.
Solist : Tihon Hrennikov (U.R.S.S.)
— 18
© Opera Română (13 18 57) : Bufonul,
Nuntă tnsingerată — 18
© Teatrul de operetă (14 80 11) : (sala
mică a Teatrului Național) : Silvia
— 18,30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : într-un parc
pe o bancă — 18
© Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 19
© Teatrul Foarte
Mic
(14 09 05) :
zltenție, se filmează — 19.30
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 18
© Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru) : Rîs și plîns — 18 ;
(sala Studio) : Sentimente și nafta
lină — 18,30
© Teatrul Giuleștl
(sala Majestic,
14 72 34) : Așteptam pe altcineva —
18,30
© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) :
Tempo,
tempo și ceai — 18,30
O Ansamblul artistic ,,Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe sub cetini la iz
voare — 18
0 Teatru] evrelqsc de stat (20 39 70) :
Urmărirea (premieră) — 13
r Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Uite-I, nu e — 9 ; Vrăjitorul din OZ
— 18
© Teatrul „Țăndărică" (sala Vlcto'
15 ;
ria, 15 23 77) : Ileana Sînziana
(la clubul uzinelor
’ '
„Republica")
'
:
Anotimpurile mînzulul — 12 ; 15
©
Studioul
de
teatru
I.A.T.C,
(15 72 59) : Asta-i ciudat — 18,30

Pentru soluționarea pe cale politică
a situației din America Centrală

ANUL INTERNAȚIONAL
AL PĂCII ÎN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări
Salvgardarea păcii impune acțiunile unite
ale tuturor țărilor"
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Lutnd cuvîntul In
cadrul lucrărilor Seminarului in
ternațional „Filozofia păcii și în
țelegerea internațională", care se
desfășoară la New Delhi. Rajiv
Gandhi, primul ministru al Indiei,
a subliniat necesitatea unirii efor
turilor tuturor, popoarelor pentru
păstrarea păcii ți securității. „Pro
blemele salvgardării păcii nu sînt

70 000 de semnături pe un document
cerînd încetarea experiențelor nucleare

î
)

\

VIENA. — Aproximativ 70 000
de persoane au semnat un docu
ment inițiat de mișcarea pentru
pace din Austria, cerînd încetarea
oricăror experiențe nucleare, re
latează agenția de presă din aceas
tă țară, citată de agenția China
Nouă. Campania, începută In urmă
cu opt săptămîni, s-a bucurat de
participarea unor personalități ale
vieții politice și culturale din

\
\
\
\
\

astăzi problemele unei singure
țări sau ale unui popor. Acum,
cînd planeta este amenințată de
pericolul unei catastrofe nucleare,
sînt necesare acțiuni energice ale
tuturor țărilor, ale tuturor forțe
are de pace, care trebuie i
lor iubitoare
păcii, egalității *
să apere idealurile .."
și înțelegerii reciproce", a spus
primul ministru al Indiei.

Austria, precum ministrul federal
al afacerilor externe, Peter Jankowitsch, și fostul cancelar. Bruno
Kreisky.
Reprezentanți ai mișcării pentru
pace din Austria au avut convorbiri cu diplomați americani aflați
la Viena, cerînd guvernului american să înceteze experiențele nucleare, ca un prim pas pe calea
dezarmării generale.
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Rol crescînd oamenilor de știință și cultură
în eforturile pentru preîntîmpinafea războiului
PARIS. — La sediul UNESCO

din Paris a fost inaugurată o masă
\l rotundă
cu tema „Marcarea Anului

’
ț
<
?
ț

Internațional al Păcii în domeniile
ținînd de competența UNESCO",
informează agenția P.A.N.A.
Adresîndu-se participanților la
această masă rotundă, directorul

general UNESCO, Amadou Mahtar
M’Bow, a subliniat rolul acestei
organizații în asigurarea unui dialog intelectual între națiuni prin
intermediul educatorilor, oamenilor de știință și artiștilor, mai presus de deosebirile de natură politică și ideologică.
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pentru lichidarea apartheidului
Luări de poziție ale conducerii A.N.C.

NAIROBI 17 (Agerpres). — Ziarul
kenyan „Sunday Nation" a publicat
un interviu cu Oliver Tambo, pre
ședintele Congresului Național Afri
can (A.N.C.), în care se arată că
„situația actuală din Africa de Sud
nu permite nici un fel de mediere
Intre organizația sa șl autoritățile
de la Pretoria". El a subliniat că

lipsa condițiilor pentru un astfel de
dialog se datorește guvernului rasist,
deoarece „regimul lui Botha n-a fost
niciodată dispus să treacă la nego
cieri". Totodată, Oliver Tambo a
relevat că a purta tratative cu cei
de la Pretoria în timp ce Nelson
Mandela și alți patrioți sud-afțicani
se află în închisoare ar fi un
nonsens.
Reafirmarea poziției A.N.C. co
incide cu informațiile provenite din
Pretoria potrivit cărora regimul
sud-african a lansat o campanie
cruntă de represalii împotriva luptă
torilor antiapartheid sub pretextul
că cercurile sindicale negre și bise
rica vor să creeze o situație de
violență și de haos în R.S.A.
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— Comitetul special al O.N.U. îm
potriva apartheidului si-a exprimat
îngrijorarea în legătură cu arestarea
a numeroși copii de culoare din
Africa de Sud avînd vîrsta între 11
si 16 ani. Potrivit estimărilor comi
tetului. numărul copiilor aflati în
închisorile sud-africane este probabil
de ordinul miilor. Autoritățile rasis
te nu se sfiesc să le aplice acestora
același tratament violent ca si în
cazul adultilor.

Un nou act de agresiune
comis de rasiștii sud-africani
MBABANE 17 (Agerpres). — Re
publica Sud-Africană a comis un
nou act de agresiune. încâlcind in
tegritatea teritorială a Swazilandului. După cum informează agenția
Reuter, citind surse oficiale din
Mbabane, un grup de persoane înar
mate au pătruns de pe teritoriul
R.S.A. pe teritoriul micului stat afri
can — enclavă în teritoriul Africii
de Sud — si au răpit de la un cam
ping din apropierea capitalei un ce
tățean sud-african. Potrivit primelor

BUENOS AIRES 17 (Agerpres).
— Intr-o declarație făcută presei
înaintea plecării sale la Rio de Ja
neiro, unde va participa la reuniunea
„Grupului de la Contadora" și a
„Grupului de sprijin", ministrul ar
gentinian al relațiilor externe. Dante
Caputo, a subliniat că poziția țări
lor membre față de America Cen
trală rămîne consecventă apărării
suveranității, dreptului la autode
terminare al popoarelor, respectării

ț
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Poporul sud-african, hotărît să continue lupta

ALGER 17 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 25 de ani de la
începerea luptei armate a poporului
sud-african împotriva regimului ra
sist de la Pretoria, Congresul Na
țional African (A.N.C.) a dat publi
cității în capitala Algeriei un comu
nicat în care se relevă că lupta
împotriva politicii de apartheid se
va intensifica într-o asemenea mă
sură incit „anul 1987 va fi perioada
celei mai mari escalade a confrun
tării cu regimul rasist" — informea
ză agenția A.P.S.
In ultimii doi ani — se spune în
comunicat — acțiunile poporului sudafrican, sub conducerea A.N.C., au
zdruncinat din temelii eșafodajul
puterii în pofida extinderii repre
siunii regimului, care s-a soldat cu
uciderea a peste 2 000 de persoane în
timpul demonstrațiilor antiapartheid.

BRASILIA 17 (Agerpres). — La
Rio de Janeiro au început, miercuri,
lucrările ultimei reuniuni comune
din acest an a „Grupului de la
Contadora" și „Grupului de sprijin",
consacrată continuării eforturilor
de pace in America Centrală. In pri
ma ședință de lucru, desfășurată cu
ușile închise, participanții — miniș
trii de externe din cele opt state
care fac parte din „Grupul de la
„Contadora" și „Grupul de sprijin"
— au hotărît crearea unui mecanism
permanent de consultări pe proble
me stringente latino-americane.
In .continuare s-a trecut la dezba
terea detaliilor documentului final,
care urmează să fie semnat la în
cheierea reuniunii, joi seara. Din cele
două grupuri fac parte Columbia,
Mexic, Panama și Venezuela, Ar
gentina, Brazilia, Peru și Uruguay.

informații, persoana răpită ar fi
membru al Frontului Democratic
Unit (U.D.F.), cea mai largă grupare
antiapartheid din Africa de Sud.
Noul act ilegal și reprobabil in
tervine la numai cinci zile de la ata
cul armat comis de sud-africani pe
teritoriul Swazilandului. în cursul că
ruia un cetățean local a fost împuș
cat, iar patru persoane, dintre oare
doi elvețieni, au fost răpiți si duși
în R.S.A.
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MANAGUA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, l-a primit, la Managua,
pe senatorul democrat american
Christopher Dodd, care întreprinde
un turneu In regiune — relatează
agenția Prensa Latina. Cu acest
prilej au fost abordate teme privind
evoluția situației din America Cen
trală și căile de soluționare a stării
conflictuale centro-americane.
Anterior. Christopher Dodd a vi
zitat Hondurasul, urmînd ca, după
etapa Managua, să viziteze Guate
mala.
Observatorii politici apreciază că
turneul Iui Christopher Dodd în
America Centrală poate conduce la
o schimbare a poziției Senatului
S.U.A. în legătură cu situația din
regiune, mai ales In condițiile obți
nerii de către Partidul Democrat a
majorității In camera superioară la
alegerile legislative din luna noiem
brie, precizează agenția.

Reuniunea Pactului ANDIN

LIMA 17 (Agerpres). — La Lima
s-au încheiat lucrările unei reuniuni
a Pactului ANDIN consacrate ana
lizării propunerilor de modificare a
unor articole ale acordului ce regle
mentează activitățile în cadrul aces
tui organism regional de cooperare.
Reprezentanții țărilor membre —
Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și

r

principiilor neintervenției șl Integri
tății teritoriale. El a arătat că vor
fi luate în discuție și o serie de
aspecte referitoare- la posibilitățile
de cooperare în domeniile politic
și economic între statele ce compun
cele două grupuri, relevă agenția
Prensa Latină.

Venezuela — au decis convocarea
unei întîlniri a grupului la 14 ia
nuarie. în capitala peruană. în ve
derea redactării formei finale a pro
tocolului conținind modificările con
venite, document ce urmează să fie
ratificat ulterior, relatează agenția
Prensa Latina.

GENȚIILE DE PRESA
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HOTĂRÎRE. Comitetul Central
al P.C.U.S. a adoptat o hotărîre
„Cu privire la măsurile urgente
pentru creșterea productivității
muncii In agricultură pe baza in
troducerii unor forme raționale de
organizare a acesteia și a autogestiunii". După cum relatează agen
ția T.A.S.S., în hotărîre șe relevă
că la sate au fost create premi
sele favorabile trecerii hotărite și
generale la noi metode de gospo
dărire, la intensificarea activității
oamenilor muncii din agricultură,
în condițiile asimilării depline a
relațiilor bazate pe autogestiune
la toate nivelurile producției, intro
ducerii acordului global șl unor
tehnologii Intensive.

INTERVIU. Președintele Consi
liului de Minișțri al Italiei, Betțino
Craxi, a atras atenția Intr-un
Interviu radiodifuzat asupra crizei
politice care afectează în prezent
relațiile dintre partidele majori
tății. El a subliniat totodată că
această problemă nu trebuie să
lase pe planul al doilea principala
sarcină a guvernului în momentul
actual, anume obținerea aprobării
de către parlament a legii finan
țelor și a bugetului de stat — trans
mite agenția ANSA.

SENTINȚĂ. Tribunalul din Frank
furt pe Main l-a condamnat pe cri
minalul nazist Friedrich Paulus, fost
căpitan SS. Ia patru ani închisoare,
informează agenția U.P.I. Paulus,
acum în vîrstă de 81 de ani, este
vinovat de complicitate în masa
crarea de către trupe SS a 161 de
civili polonezi Intr-un sat de
lingă Lublin. în anul 1940.

u

REZULTATELE
ALEGERILOR
DIN TRINIDAD — TOBAGO. Po
trivit rezultatelor oficiale finale ale
alegerilor generale, desfășurate la
15 decembrie, in Trinidad-Tobago,
candidații coaliției de opoziție Ali
anța pentru Reconstrucție Națio
nală (A.R.N.) au obținut 33 din
cele 36 de locuri în Camera De
putation Președintele A.R.N., Ar
thur Napoleon Raymond Robinson,
a depus jurămîntul în calitate de
prim-ministru al țării. El îi succe
de Iui George Chambers, liderul
Mișcării Naționale a Poporului,
partid ce a guvernat vreme de 30
de ani. Noul premier a declarat
presei că între prioritățile guver
nului său se numără punerea în
aplicare a unui plan de acțiune
vizînd revitalizarea și diversifi
carea economiei naționale, crearea
de noi locuri de muncă.

ANCHETĂ. Prăbușirea, la 12
decembrie, a avionului sovietic de
pasageri TU-134, aparținînd com-
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creșterea (naturală, In care se in
clud și noii sosiți pe piața opincii,
cum ar fi absolvenții institutelor de
învățămînt superior sau ai altor
școli de pregătire de cadre tehnice)
a numărului solicitărilor de slujbe,
rezultă că în realitate șomajul s-a
agravat, noii veniți pe „piața mun
cii" îngroșînd rindurile șomerilor
existenți.
în 1985, datorită ritmului de creș
tere economică mai redus din țările
vest-europene și slăbirii vizibile a
acestuia în Japonia și, îndeosebi, In
S.U.A. (2,4 la sută față de 6,8 la
sută în 1984) — deci a unei dinamici
economice ce nu a depășit 3 la sută
pe ansamblul țărilor occidentale —
șomajul a cunoscut o nouă sporire
pe plan global (pînă la 30,8 milioa
ne persoane). Aceste tendințe au
continuat și In 1986 și, potrivit pre
viziunilor O.E.C.D., se vor menține
și în 1987.
Pentru S.U.A., experții O.E.C.D.
estimează că numărul solicitatorilor
de locuri de muncă, oficial recunoscuți, ar trebui să „rămînă" în jur
de 7 la sută din populația activă.
Dar dinamica ecpnomiei nord-americane s-a încetinit : ritmul
de creștere n-a fost decît da
0,2 la sută în cel de-al doi
lea trimestru al anului 1986. Ace
leași previziuni arată că în Japonia,
care a cunoscut „recordul său isto
ric în domeniul șomajului", numărul
șomerilor ar urma să crească pînă
la atingerea nivelului de 3 la sută
din populația activă. în Europa occi
dentală, evoluția șomajului este dife
rită de la țară la țară. Experții
prognozează „o stagnare sau o ușoa
ră scădere" în R. F. Germania (10,2
la sută din populația activă) și în
Marea Britanie (11,7 la sută) și „o
nouă creștere" în Franța (10,3 la
sută). Trebuie, totodată, notat fap
tul că aceste previziuni țin seama
de diferite dispozitive guvernamen
tale de frînare a șomajului puse în
acțiune aproape în toate țările, în
special în ce-i privește pe noii sosiți
pe piața muncii : tinerii. Aceasta în
seamnă în realitate că drama șoma
jului, cu întregul său cortegiu de
fenomene sociale negative — decla
sarea și marginalizarea, criminali
tatea, alcoolismul, consumul de stu
pefiante etc. — este mult mai pro

fundă, fapt pe care nu-1 reflectă șl
nu-1 pot reflecta nici statisticile și
nici previziunile O.E.C.D.
Fără îndoială, tinerii reprezintă
pătura socială cea mai afectată de
acest necruțător flagel, mulți dintre
ei devenind șomeri inainte chiar de
a ocupa primul lor loc de muncă.
Rata șomajului tinerilor pînă la 25
de ani atinge 16 la sută, în medie,
în țările membre ale O.E.C.D., „mai
mult cu cinci procente față de 1979".
Franța „împarte" din acest punct
de ^vedere un deloc invidiat loc
întîl cu Italia intr-un „clasament"
sui-generis al primelor șapte țări
capitaliste înalt
dezvoltate. în
Franța, în 1986, 25,75 la Sută dintre
tineri trăiesc drama șomajului. în
1987 ei vor fi 26,25 la sută, un ade
vărat record absolut pentru această
țară. Datele statistice relevă că ris
cul de a deveni șomer este, în
medie, de trei ori mai mare pentru
tiperi decît pentru restul populației.
O dimensiune a fenomenului, cu
atit mai neliniștitoare cu cît și acesta
înregistrează o dezvoltare accen
tuată, o constituie prelungirea pe
rioadei de inactivitate forțată. „Șo
majul de lungă durată — specifică
documentul O.E.C.D. — nu încetează
să se extindă". în 1985, mai mult
de 45 la sută dintre șomeri erau
fără lucru de mai mult de un an,
subliniază experții, care se așteaptă
Ia o creștere a numărului acestora
in 1987. Franța și Marea Britanie
se află In fruntea listei „celor 7",
din acest punct de vedere. în Fran
ța. în 1979, 371 000 de solicitatori de
slujbe erau fără lucru de mai mult
de un an ; în 1982, numărul lor
crescuse la 629 000, Iar In 1985 la
1 030 000. „Acești șomeri — notează
cu discreție raportul O.E.C.D. — au
tendința de a rămîne prinși în cursa
șomajului, pierzind din ce în ce mai
mult contactul cu piața muncii".
Ceea ce nu cuprinde această for
mulă „discretă" sînt Înstrăinarea și
incertitudinea celor frustrați de
dreptul la muncă, umilințele cărora
trebuie să le facă fată și. nu de
puține ori, disperarea care-i duce
în pragul sinuciderii. „Oamenii sint
teribil de descumpăniți" — recunoș
tea încă în urmă cu doi ani Ivor
Richard, membru al Comisiei C.E.E.,
însărcinat cu problemele sociale și
ale forței de muncă.

MANAMA 17 (Agerpres). — Cu
prilejul aniversării independenței
naționale a Bahreinului, șeful aces
tui stat, emirul Issa Bin Salman AlKhalifa, a arătat că se impune, în
interesul statelor din zonă, să se
instaureze pacea. El a subliniat că
Bahreinul, împreună cu celelalte
cinci state membre ale Consiliului
de cooperare al Golfului — Arabia
Saudită, Kuweit, Emiratele Arabe
Unite, Qatar și Oman — sprijină
eforturile în vederea încetării răz
boiului dintre Iran și Irak.
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paniel „Aeroflot", In apropiere de
aeroportul „Schoenefeld", din Ber
lin, s-a datorat încălcării, de
către pilotul aparatului, a reguli
lor de aterizare — a anunțat Otto
Arndt, ministrul transporturilor din
R.D.G., șeful comisiei guverna
mentale de anchetă, potrivit agen
ției ADN. Prăbușirea s-a soldat cu
moartea a 61 de pasageri și a celor
nouă membri ai echipajului. Au
supraviețuit accidentului 12 per
soane, care au fost spitalizate.

Minoritățile etnice și cei imigrați,
ce erau odinioară eufemistic numiți
„muncitorii-oaspeți", constituie unele
dintre cele mai vulnerabile pături so
ciale în fața amenințării neiertătoa
re a șomajului. în 1985, în S.U.A.,
tinerii în vîrstă de 16—19 ani repre
zentau 19,5 la sută dintre șomeri.
Această rată era de 41,3 la sută în
rindurile tineretului afro-american.
O situație asemănătoare există și în
Marea Britanie. Și aici, în rindurile
tineretului de culoare discriminat
rasial, cu șanse reduse de pregătire
profesională, rata șomajului este
dublă. Această stare de lucruri s-a
aflat la originea multor convulsii
sociale, adesea violente, cu virulent
caracter rasist, cunoscute In ultimii
ani de unele localități din Marea
Britanie.
Și mai grea este viața „muncitorilor-oaspeți", a „străinilor", acu
zați astăzi ca „vinovati". de persis
tența șomajului în masă. în celebra
sa carte demascatoare, scriitorul
vest-german Gilnter Wallraff a ofe
rit o pe cît de elocventă, pe atît
de zguduitoare mărturie, descriind
experiența sa proprie de un an și
jumătate de „găstarbeiter" (muncitor-oaspete), în care arată că munci
torii de origine străină sînt tratați
„la fel ca mărfurile care trebuie
aruncate". Primii la concedieri, tot
mai mulți „gastarbeiteri" intră in
ceea ce se denumește „piața nea
gră" a muncii, a muncii clandestine
căzînd în plasa diferiților misiți.
Aceștia încasează salariul întreg, iar
„gâstarbeiterii", neasigurați social,
primesc doar ce le aruncă misitul.
Agravarea fără precedent a șoma
jului, inexistența unor perspective
reale pentru soluționarea radicală
a acestei probleme vădesc, o dată
mai mult, incapacitatea sistemului
capitalist de a asigura un drept ele
mentar și, în același timp, funda
mental : dreptul la muncă pentru
toți membrii societății, pregătiți
profesional și dornici de a munci,
în aceste condiții, în toate aceste
țări, indiferent de potențialul lor
economic, de gradul ridicat de in
dustrializare atins, spirala șomajului
urcă spre cote tot mai înalte.

Valentin PAUNESCU
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POPULAȚIA U.R.S.S. Conform
datelor prezentate de Direcția Sta
tistică Centrală a U.R.S.S., Uniunea
Sovietică are la ora actuală 280 de
milioane de locuitori. Se apreciază
că populația țării va ajunge in
anul 2000 la 300 de milioane de
oameni.

DEMITERE, Regele Fahd al Arabiei Saudite l-a demis pe AbdulHadi Taher din funcția de guver
nator al companiei petroliere (pro
prietate de stat) „Petromin". a
anunțat postul de radio Riad, citat
de agenția Reuter. El este a doua
personalitate importantă din secto
rul petrolier scoasă din funcție în
ultimele două luni : în luna oc
tombrie a fost demis ministrul pe
trolului. Ahmed Zaki Yamani.

km pe oră. compara
tiv cu viteza medie
pentru care a fost
proiectat aparatul —
de 175 km pe oră.
„Voyager"
evolu
ează la o altitudine de
circa 2 390 m. El ur
mează să treacă prin
apropiere de Singa
pore și apoi să ajungă în ■ Africa, zburînd deasupra Ocea
nului Indian.

In țările O.E.C.D.: Șomajul — o problemă tot mai îngrijorătoare
Reuniți, recent, la Paris, miniștrii
muncii din țările membre ale
O.E.C.D. (Organizația pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare, care
cuprinde țările capitaliste industria
lizate) au fost nevoiți să constate
că, din cauza stagnării economice,
In 1987, nivelul șomajului va rămine
în continuare la nivelul ridicat din
1986. Aceasta înseamnă, concret, că
cei 31 "de milioane de șomeri din
țările occidentale, Înregistrați ofi
cial ca atare în acest an, nu au
perspective de a-și găsi locuri de
muncă în 1987. Documentul, dat pu
blicității la sfîrșitul reuniunii amin
tite, arată, de asemenea, că în ță
rile europene membre ale O.E.C.D.
se află 19 milioane de persoane în
căutare de lucru, ceea ce înseamnă
o rată a șomajului de 11 la sută,
care depășește media de 8,25 la sută
pe ansamblul organizației.
Desigur, previziunile, datele șl
cifrele puse în evidentă de reuniu
nea desfășurată în capitala Franței
nu sînt nici noi, nici surprinzătoare.
Chiar raportul anual al O.E.C.D. în
ce privește situația forței de muncă
din țările membre ale organizației,
dat publicității cu puțină vreme îna
intea reuniunii, sublinia „menținerea
la un foarte inalt nivel a șomaju
*,
lui
relevînd, totodată, ineficacita
tea „soluțiilor-minune" propuse in
diferite țări (angajați temporar,
crearea unor Întreprinderi ale șome
rilor, mici „aranjamente" ca vînzători ambulanți ai unor produse,
lustragii etc.). însoțitor structural
$1 permanent al economiei capita
liste, șomajul a crescut în amploare.
In anii ’80. dublîndu-se față de de
ceniile anterioare, generalizîndu-se
și cuprinzînd cele mai diverse pături
ale populației economic activă. Tot
odată, tendințele de reluare a acti
vității productive din unele țări in
dustrializate. dovedindu-se „anemice
fi fără suflu" („Washington Post"),
nu au fost suficiente pentru a de
termina. dacă nu o dare înapoi a
șomajului, cel puțin stoparea creș
terii în spirală a acestui flagel de
vastator. Studii, elaborate pe baza
datelor oficiale, arată că, în ultimii
zece ani, în Europa occidentală nu
mărul de locuri de muncă nou crea
te abia a compensat numărul de
locuri de muncă desființate ; dar
cum in această perioadă a continuat

BEIRUT 17 (Agerpres). — La
Beirut au continuat, miercuri, efor
turile pe plan politico-diplomatic în
vederea găsirii unor soluții menite
să ducă la încetarea luptelor din
zona taberelor de refugiați palesti
nieni Bourj El Barajneh și Shatila,
unde de mai multe săptămîni mili
țiile Amal și combatanții palestinieni
sînt angajați în ciocniri cu armament
greu. Demersurile în direcția înche
ierii unui acord de încetare a focu
lui rămin incă în afara cadrului fa
vorabil de aplicare din cauza conti
nuării schimburilor de focuri dintre
cele două părți. Și miercuri, relevă
agenția Reuter, au avut loc noi lupte,
cu tancuri și artileria.
Bilanțul victimelor provocate de
„războiul taberelor" arată că peste
700 de persoane și-au pierdut viața,
alte cîteva sute au fost rănite, iar
mii de locuitori au fost nevoiți să
se refugieze în locuri mai- sigure.
CAIRO 17 (Agerpres). — La Cairo
a avut loc o intilnire intre ministrul
egiptean de externe, Esmat Abdel
Meguid, directorul biroului pre
ședintelui, Osama El Baz, și Saeed
Kamal, membru al Consiliului Na
țional Palestinian, aflat în vizită în
capitala egipteană. Au fost discutate
probleme privind situația din tabere
le de refugiați palestinieni din Li
ban și eforturile în direcția realiză
rii păcii. Totodată, s-au, examinat
posibilitățile convocării unei confe
rințe internaționale în problema
Orientului
Mijlociu.

Călătorie fără escală în jurul globului
WASHINGTON 17
(Agerpres). — Avio
nul experimental american .,Voyager" —
care înoearcă să rea
lizeze o călătorie în
jurul globului fără
escală — a trecut pe
deasupra insulei filipineze Mindanao. Da
torită faptului că a
fost surprins de o
furtună tropicală, vi
teza sa a sporit la 230

CONGRESUL P. G DIN VIETNAM

ORIENTUL MIJLOCIII

Călătoria a
fost
proiectată să dureze
zeoe zile, dar după
. cum se menționează
la Los Angeles, unde
se află centrul de su
praveghere a zboru
lui respectiv, perioa
da în care ar urma să
fie acoperiți fără es
cală cei 41 000 km în
jurul Ternei depinde
de evoluția condițiilor
meteorologice.
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DIVERGENȚE ECONOMICE
INTEROCCIDENTAIE
TOKIO 17 (Agerpres). — In cursul
unei ședințe speciale desfășurate
marți, guvernul japonez a hotărît să
semneze un acord cu Statele Unite
privind reducerea voluntară a ex
porturilor de mașini-unelte japoneze
către piața americană în următorii
cinci ani. a anunțat un purtător de
cuvînt guvernamental. Acordul ur
mează să intre în vigoare la 1 ia
nuarie 1987.
Inițiativa se înscrie în oadrul pro
gramului de măsuri anunțate în ul
timul timp de autoritățile nipone, ca
urmate a cererilor, presiunilor și
amenințărilor cu represaliile din
partea partenerilor occidentali, mai
ales americani, în vederea reduoerii
enormului excedent înregistrat de
partea niponă.

BRUXELLES 17 (Agerpres). — La
Încheierea ultimei reuniuni din
acest an a miniștrilor de externe ai
Pieței comune, ministrul britanic de
externe, Geoffrey Howe, a declarat,
într-o conferință de presă, că un răz
boi comercial nu este în interesul
nici al Comunității Economice Eu
ropene. nici al Statelor Unite, rela
tează agenția U.P.I. El a adăugat
însă că membrii Pieței comune sînt
hotăriți să ia măsuri de răspuns în
cazul în care partenerul de peste
ocean ridică noi bariere protecționiste în fața exporturilor comuni
tare de produse agrioole.

Creșterea deficitului
balanței de cont
a S.U.A.
WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Deficitul balanței de cont a Statelor
Unite în perioada iulie-septembrie
1986 a atins un nivel trimestrial re
cord, ajungînd la 36,28 miliarde do
lari, a anunțat Departamentul ame
rican al comerțului, după cum in
formează agențiile Associated Press
și United Press International.
Precedentul record in acest dome
niu a fost înregistrat în cel de-al
doilea trimestru al anului în curs —
34,41 miliarde dolari.
în anul 1985, deficitul balanței de
cont a Statelor Unite a fost de 117,68
miliarde dolari și, potrivit specialiș
tilor, în 1986 se va ajunge la circa
140 miliarde dolari.

Mesajul de salut al C.C. alP.C.R.
HANOI 17 (Agerpres). — In șe
dința de miercuri a lucrărilor celui
de-al VI-lea Congres al P.C. din
Vietnam. în numele Partidului Co
munist Român, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nioolae Ceaușescu.
al comuniștilor, precum și al între
gului nostru popor, tovarășul Ion
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., a transmis delegațiilor un
cald salut revoluționar, împreună cu
urări de succes deplin lucrărilor
înaltului forum al oomunistilor viet
namezi.
Ca prieteni apropiațl — a spus
vorbitorul — adresăm comuniștilor,
întregului popor vietnamez calde fe
licitări pentru succesele repurtate
în transformarea revoluționară a so
cietății. în făurirea bazei tehnicomateriale a socialismului. în dezvol
tarea economico-socială a patriei șl
urări de succes în realizarea sarci
nilor pe care urmează să le adopta
congresul dumneavoastră.
Conducătorul delegației P.C.R. a
evocat raporturile bune de prietenie
și solidaritate militantă dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul
Comunist din Vietnam, manifestate
cu o deosebită vigoare în perioada
luptei împotriva colonialismului și a
agresiunii imperialiste și care în anii
socialismului au cunoscut și cunosc
o dezvoltare pozitivă pe plan poli
tic, economic, tehnico-științlfic și
cultural. Ne exprimăm ferma convin
gere că. acționînd împreună, pe
baza înțelegerilor convenite cu pri
lejul întilnirilor la nivel inalt. de la
București și Hanoi, raporturile din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Vietnam, din
tre România și Vietnam vor conti
nua să se dezvolte în interesul și
spre binele popoarelor noastre, al
cauzei socialismului si păcii in lu
mea întreagă.
în prezent, comuniștii. întregul
popor român, strîns uniți In jurul
Partidului Comunist Român, al se
cretarului său general, tovarășul
Nioolae Ceaușescu. desfășoară o
largă activitate pentru transpunerea
exemplară în viată a hotăririlor ce
lui de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, a Programu
lui de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate si de înain
tare a României spre comunism —
a relevat vorbitorul, adăugind :
în întreaga activitate de transpu
nere în viață a hotăririlor Congre
sului al XIII-lea al partidului, pu
nem accentul pe dezvoltarea inten
sivă a economiei, înfăptuirea unei
noi revoluții agrare, asigurarea, pe
aoeastă bază, a condițiilor pentru
realizarea unei calități superioare a
muncii și vieții întregului nostru
popor. Partidul Comunist Român acordă, de asemenea, o deosebită
atenție adîncirii continue a demo
crației muncitorești revoluționare,
perfecționării necontenite a cadrului
de .participare largă, nemijlocită a
maselor populare la conducerea în
tregii societăți. Ia elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe
a partidului și statului nostru.
în actualele împrejurări Inter
naționale, care se mențin de
osebit de complexe și grave. Parti
dul Comunist Român apreciază că
problema fundamentală o constituie
oprirea cursei înarmărilor. Înfăptui
rea dezarmării. în primul rînd a
dezarmării nucleare, asigurarea drep
tului popoarelor la pace, la viață, a
relevat in continuare conducătorul
delegației partidului nostru.
România socialistă acționează cu
toată energia pentru lichidarea tutu
ror armelor nucleare din Europa și
din întreaga lume. încetarea expe
riențelor cu arma nucleară, preveni
rea militarizării spațiului cosmic,
pentru reducerea radicală a arma-

mentelor convenționale, a efective
lor, a cheltuielilor militare.
Țara noastră sprijină propunerile
Uniunii Sovietice privind reducerea
cu 50 la sută a armamentelor nu
cleare strategice și eliminarea totală a rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune din Europa, apre
ciind că un pas important pentru
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare ar putea fi realizat prin redu
cerea cu 25 la sută a armamentelor
convenționale, cheltuielilor și efecti
velor militare pînă in anul 1990. așa
cum au propus statele socialiste la
întîlnlrea de la Budapesta din iunie
1986.
Recenta inițiativă a României — a
«pus vorbitorul — care. în urma unul
referendum național, a hotărît să
reducă, încă din acest an, cu 5 la
sută armamentele, efectivele si
cheltuielile militare, se înscrie pe de
plin in Programul-Apel al țărilor so
cialiste menit să asigure începerea
unui proces real de dezarmare.
România acționează pentru întări
rea încrederii și a bunei colaborări
In Balcani, pentru transformarea
acestei regiuni într-o zonă a păcii și
colaborării, fără arme nucleare și
chimice. Țara noastră susține, tot
odată. crearea unor asemenea zone
In centrul și nordul Europei, pre
cum și pe alte continente ale lumii.
Milităm cu fermitate pentru înce
tarea oricăror conflicte militare, pen
tru soluționarea tuturor problemelor
litigioase dintre state — oricît de
dificile ar fi acestea — numai și nu
mai pe cale pașnică, prin tratative,
renunțîndu-se cu desăvîrșire la folo
sirea forței sau amenințarea cu
forța. Sîntem profund convinși că
numai in condiții de pace pot fi în
făptuite obiectivele de dezvoltare
economico-socială a tuturor țărilor
lumii.
România apreciază că trebuie in
tensificate eforturile pentru lichida
rea subdezvoltării și instaurarea noii
ordini economice internaționale.
Arătînd, apoi, că țara noastră acor
dă o atenție deosebită relațiilor cu
toate țările socialiste, întăririi unită
ții acestora, acționează pentru Înfăp
tuirea în condiții cît mal bune a în
țelegerilor stabilite la Consfătuirea
economică la nivel înalt a țărilor
membre ale C.A.E.R., precum și a
prevederilor Programului complex de
promovare a progresului tehnicoștiințific. vorbitorul a relevat că
România întărește, totodată, relațiile
de colaborare și solidaritate cu țările
În curs de dezvoltare, extinde rapor
turile cu toate statele lumii, fără
deosebire de orinduire socială. La
baza raporturilor sale cu toate sta
tele, România situează consecvent
principiile deplinei egalități in drep
turi. respectării independenței si su
veranității naționale, neamestecului
în treburile interne, avantajului re
ciproc. renunțării cu desăvîrșire la
forță și la amenințarea cu forța, res
pectării dreptului fiecărui popor da
a se dezvolta liber, fără nici un
amestec din afară.
Partidul Comunist Român milltează consecvent pentru întărirea co
laborării și solidarității cu toate
partidele comuniste și muncitorești,
cu partidele socialiste și soclal-demoerate, cu alte partide și organizații
democratice și progresiste, cu fortele antilmperialiste de pretutindeni
In lupta pentru Înfăptuirea dezarnlării. pentru progresul soclal-economia
al popoarelor, pentru triumful păcii
și al rațiunii pe planeta noastră.
în încheiere, conducătorul delegației P.C.R. a adresat urări de succes
deplin In înfăptuirea hotăririlor pe
care le va adopta congresul, in
activitatea consacrată progresului
și bunăstării poporului vietnam.es
prieten, cauzei generale a aocialismului și păcii.

★
HANOI 17 (Agerpres). — La Ha
noi au continuat, miercuri, lucrările
celui de-al VI-lea Congres al P.C.
din Vietnam. In cadrul dezbaterilor
pe marginea documentelor prezen
tate congresului, vorbitorii au rele
vat realizările obținute de poporul
vietnamez în diferite domenii de ac
tivitate. s-au angajat să Îndepli
nească sarcinile stabilite.
După cum anunță agenția V.N.A.,
Pham Hung, memhru al Biroului
Politic al C.C. al partidului, a anun-

★
țat că Truong Chlnh. secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Vietnam,
Fam Vang Dong și Le Duc Tho,
membri ai Biroului Politic al C.C.
el P.C.V., au adresat Prezidiului
Congresului rugămintea de a nu mai
fi propuși candidați pentru noul Comitet Central, avlnd In vedere starea sănătății lor. Prezidiul a satisfăcut aoeastă oerere. relevînd marile
lor merite In activitatea depusă pe
linie de partid si de stat.

Datoria externă - o grea povară
pentru țările în curs de dezvoltare
NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — Datoria externă a țărilor in
curs de dezvoltare a ajuns la un
trilion dolari, oeea ce constituie o
grea povară pentru ele. a declarat
președintele Comitetului pentru pro
blemele economioe și financiare al

Adunării Generale a O.N.U. Ca re
zultat. tn multe țări in curs de dez
voltare numai pentru achitarea dobînzii la datorii se cheltuiesc sume
ce depășesc veniturile realizate din
export.

UN SEMNAL DE ALARMĂ:

'

POLUAREA APELOR PLANETEI
Relatările agenției Reuter
Recentul accident petrecut la o
întreprindere chimică elvețiană,
care a provocat deversarea de re
ziduuri toxice în fluviul Rin, a re
adus in actualitate situația drama
tică in care se află multe dintre
cele mai mari fluvii din lume, afec
tate de ani de zile de poluare.
Specialiștii in problemele mediu
lui înconjurător afirmă că dever
sarea in Rin a unor reziduuri —
care conțin pesticide, mercur ți
alte substanțe chimice nocive —
reprezintă unul dintre cele mai
grave cazuri de poluare fluvială
din Europa,
tn diverse zone ale lumii, o se
rie de fluvii au fost grav poluate
nu numai in urma unor accidente,
ci și din cauza unor reziduuri pro
venind din industrie, agricultură
sau de la gunoaiele menajere.
Fluviul indian Gange colectează
zilnic circa un milion litri de de
jecții provenite de la aproape 70
de întreprinderi industriale. In
prezent, sint cheltuite sume impor
tante pentru curățirea apelor.
Potrivit unor surse egiptene in
formate, Nilul „este total poluat,
și apele sale sint otrăvitoare". Pe
lingă reziduurile industriale, apele
Nilului sint contaminate de otră
vuri destinate să distrugă plantele
care împiedică navigația.
Ministrul pentru problemele me
diului înconjurător al R.F. Germa
niei, W. Wallmann, a afirmat că
poluarea Rinului provoacă pagube
însemnate regiunilor învecinate, iar

o oficialitate de la același minister
a relevat că accidentul menționat
constituie o gravă lovitură dată
eforturilor din ultimii ani destinate
curățirii apelor marelui fluviu din
centrul Europei.
Vest-germanii încearcă să deter
mine, cu sprijinul țărilor înveci
nate, reducerea deversărilor de re
ziduuri industriale in apele Rinu
lui.
Oamenii de știință olandezi
afirmă că in ultimii zece ani Rinul
a devenit mai curat, deși — potri
vit altor opinii — el este în con
tinuare suprasaturat de reziduuri
chimice și metalifere, tn urma
unor demersuri ale Olandei, între
prinderi franceze au încetat sd mal
permită deversarea in Rin a săru
rilor de la exploatările de potasiu.
Militanți ai grupului „Green
peace" pentru protecția mediului
inconjurător au manifestat recent,
cerînd sd nu mai fie aruncate re
ziduuri industriale in estuarul flu
viului spaniol Huelva.
Suedia este considerată unul din
„campionii" luptei împotriva po
luării și controlului in acest dome
niu, introducind măsuri energice
menite să oprească poluarea in
dustrială atit a rîurilor, cit și a su
telor de lacuri existente in Suedia.
Controlul efectiv asupra poluării
industriale este total insuficient in
Italia, in mare, parte din cauză că
o lege in acest sens, elaborată cu
șapte ani in urmă, nu a fost încă
ratificată de parlament.
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